
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Bon 500 zł PLUS na kolejne zakupy” 

 

I Postanowienia ogólne 

1) Organizatorem promocji „Bon 500 zł PLUS na kolejne zakupy” (dalej „Promocja”) jest spółka 

ML System + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, 36-062 

Zaczernie, NIP: 517 0363 419 (dalej „Organizator”). 

2) Promocja prowadzona jest w dniach od: 10.10.2022 r. do 30.12.2022 r.  

3) Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym: https://sklep.mlsystem.pl/  

4) Udział w promocji jest dobrowolny 

 

II  Warunki i zasady udziału w promocji 

1) W ramach Promocji Organizator zapewnia  możliwość otrzymania Vouchera, 

upoważniającego do rabatu w wysokości 500 zł do wykorzystania na przyszłe zakupy w sklepie 

internetowym: https://sklep.mlsystem.pl/ 

2) Aby uzyskać Bon należy dokonać jednorazowego zakupu w sklepie internetowym 

Organizatora  na kwotę min. 20 000 zł netto.  

3) Jednorazowe zamówienie na kwotę wielokrotności 20 tys. zł netto, upoważnia do otrzymania 

jednego Bonu na kwotę 500 zł na przyszłe zamówienie.  

4) Do czasu zakończenia Promocji, tj. do 30 grudnia 2022 r., każdy uczestnik może złożyć 

dowolną ilość zamówień.  

5) W czasie trwania Promocji, ceny produktów znajdujących się w ofercie Organizatora mogą 

ulec zmianie. 

6) Organizator weryfikuje zamówienia złożone przez uczestników Promocji i nadaje unikatowy 

numer Vouchera, który będzie wysłany na adres  e-mail uczestnika  podany w zamówieniu.  

7) Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego 

https://sklep.mlsystem.pl/  jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy w przypadkach 

przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Częściowe lub całkowite 

odstąpienie przez uczestnika od zawartej umowy skutkujące obniżeniem wartości zamówionych 

produktów poniżej kwoty 20 000 zł może skutkować dezaktywacją Vouchera.  

8) Promocja przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów zainteresowanych ofertą handlową 

Organizatora. 

9) Bon nie podlega wymianie na gotówkę lub inne świadczenia.  

10) Każdy uczestnik biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie 

wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.  

11) Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej: https://mlsystemplus.pl/regulaminy/ 



12) Bon będzie mógł zostać wykorzystany, o ile wartość złożonego zamówienia będzie nie 

mniejsza niż 10 000 zł netto. W celu aktywacji Bonu, przed opłaceniem zamówienia, każdorazowo 

należało będzie skontaktować się z Organizatorem telefonicznie pod numerem telefonu: +48 574 

704 804  lub drogą elektroniczną e- mail: sklep@mlsystem.pl. 

13) Bon jest ważny przez 100 dni od daty złożenia zamówienia.  

 

III Ochrona danych osobowych 

1) Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w 

niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest ML System + Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, która ma swoją siedzibę pod adresem: Zaczernie 190G, 36-062 

Zaczernie. 

2) Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności znajdująca się na 

stronie https://mlsystemplus.pl/. 

 

 

IV Postanowienia końcowe 

1) Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym 

Regulaminem. 

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego.  

3) Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Promocji, postanowień jej 

regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie 

pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami 

prawa. 

4) Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie 

określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2022.888 z dnia 

25.04.2022 r.). 

5) Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich 

zgłoszenia. 

6) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych 

przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo 

ogłaszana na stronie internetowej: https://mlsystemplus.pl/regulaminy/ 


