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Regulamin akcji promocyjnej „Drzwi Polstar – zwrot gotówki” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja 

promocyjna pod nazwą „Drzwi Polstar – zwrot gotówki” (dalej: „Promocja”). 

2. Organizatorem promocji jest Polstar Doors sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Czermnie Kolonii: 

ul. Dworska 12, 26-260 Czermno Kolonia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572664, NIP 6581983383 (dalej: „Organizator”) 

3. Celem Promocji jest promowanie wybranych drzwi produkowanych oraz wprowadzonych do 

sprzedaży na rynku polskim przez Organizatora. 

4. Akcja promocyjna obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem promocji (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, posiadająca 

zdolność do czynności prawnych, która nabyła wskazane w § 3 pkt. 1 Regulaminu drzwi jako 

konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego. 

2. Warunkiem udziału w Promocji jest łączne spełnienie przez Uczestnika następujących 

warunków: 

2.1 Zamówienie w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. (dalej: „Okres promocji”) 

minimum dwóch sztuk fabrycznie nowych drzwi Polstar, w tym jednych drzwi w modelu 

stanowiącym Model Promocyjny w rozumieniu § 3 pkt. 1 niniejszego Regulaminu (dalej 

łącznie jako: „Drzwi Promocyjne”),  

2.2 Nabycie Drzwi Promocyjnych, o których mowa w § 2 pkt. 2.1, w terminie od 1 lipca 2022 r. 

do 30 października 2022 r. oraz ich montaż do dnia 30 listopada 2022 r., 

2.3 Posiadani oryginalnego dowodu zakupu Drzwi Promocyjnych, o których mowa w § 2 pkt. 

2.1, wystawionego w okresie wskazanym w § 2 pkt. 2.2. powyżej, w postaci otrzymanego 

paragonu fiskalnego lub wystawionej faktury VAT (dalej: „Dowód zakupu”). Dowód zakupu 

musi pozwolić Organizatorowi na identyfikację modelu zakupionych Drzwi Promocyjnych, 

2.4 Wykonanie zdjęć zamontowanych Drzwi Promocyjnych, o których mowa w § 2 pkt. 2.1 

oraz wyrażenie zgody na ich publikację w mediach społecznościowych Organizatora, 

2.5 Dokonanie prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Promocji. 

3. W celu skorzystania z Promocji, Drzwi Promocyjne mogą zostać nabyte: 

a) w punktach sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub, 

b) w ramach sprzedaży na odległość (w sklepach internetowych) prowadzonej przez 

przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Kupujący przed zgłoszeniem uczestnictwa ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem 

promocji dostępnym na stronie www.polstar.pl. 

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji jest tożsame z akceptacją Regulaminu. 

6. Udział w Promocji wymaga podania danych osobowych niezbędnych do jej przeprowadzenia 

oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Promocji.  

§ 3. Modele Promocyjne  

1. Modele Promocyjne, o których mowa w § 2 pkt. 2.1. Regulaminu, to wszystkie modele drzwi 

Polstar zaliczane do pakietów:  

1.1 Comfort 73 

http://www.polstar.pl/
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1.2 Comfort 73+ 

1.3 Comfort 73 ALU 

1.4 Comfort 73 ALU LOCK 

§ 4. Zgłoszenie udziału w promocji  

1. Zgłoszenie uczestnictwa w promocji dokonuje się poprzez wypełnienie oraz wysłanie na adres 

cashback@polstar.pl formularza zgłoszeniowego (dalej jako: „Zgłoszenie”). Formularz 

zgłoszeniowy udostępniony jest online pod adresem www.polstar.pl . 

2. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego wymaga łącznie: 

2.1 Podania danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres montażu drzwi, adres e-mail, 

numeru rachunku bankowego, numeru telefonu komórkowego, 

2.2 Wskazania zakupionych przez Uczestnika Drzwi Promocyjnych, w tym Modelu 

Promocyjnego, wraz z adresem ich montażu, 

2.3 Wskazania sprzedawcy, u którego Uczestnik nabył Drzwi Promocyjne, oraz jego adresu, 

2.4 Dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu Dowodu Zakupu Drzwi 

Promocyjnych, 

2.5 Dołączenia w formie elektronicznej czytelnego i wyraźnego zdjęcia zamontowanych 

wszystkich nabytych przez Uczestnika Drzwi Promocyjnych. 

3. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 15 

grudnia 2022 r. do godziny 00:00 

4. Przesłany formularz zgłoszeniowy będzie podlegał weryfikacji przez Organizatora Promocji. 

5. Zgłoszenia przesłane w sposób nieprawidłowy, niekompletne, zawierające nieczytelne  lub 

niezgodne z niniejszym Regulaminem załączniki, nie uprawniają do otrzymania Rabatu 

promocyjnego. 

6. Administratorem danych osobowych Uczestnika, podanych w związku z udziałem w Promocji, 

jest Polstar Doors sp. z o.o. sp. k. z adresem siedziby ul. Dworska 12, 26-260 Czermno Kolonia, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000572664 , NIP 658 198 33 83. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. A) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

czyli w oparciu o wyrażoną zgodę. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, w tym 

wypłaty Rabatu promocyjnego, wypełniania przez Organizatora obowiązującego prawa oraz 

rozpatrywania ewentualnych reklamacji. W przypadku niepodania wymaganych danych 

osobowych bądź podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika, traci on możliwość 

udziału w Promocji. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody przez 

Uczestnika lub do zakończenia Promocji – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako 

pierwsze. 

7. W przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, Organizator nie wypłaci 

Rabatu promocyjnego. 

8. Uczestnik nie ma możliwości przeniesienia prawa do Rabatu promocyjnego na osobę trzecią. 

§ 5. Rabat promocyjny  

1. Organizator przyznaje Uczestnikowi, który dokonał prawidłowego zgłoszenia, zwrot części 

ceny zakupionego Modelu Promocyjnego w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 500 zł brutto 

(pięćset złotych brutto) (dalej: „Rabat”). 

mailto:cashback@polstar.pl
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2. Uczestnik powiadamiany jest o przyznaniu rabatu w terminie 14 dni kalendarzowych od 

pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. Powiadomienie wysyłane jest drogą mailową na adres 

wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

3. Rabat wypłacany jest w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia zatwierdzenia 

zgłoszenia, w formie przelewu środków na rachunek bankowy należący do Uczestnika i 

wskazany w zgłoszeniu. 

4. Uczestnik nie ma prawa odbioru Rabatu osobiście w siedzibie Organizatora. Uczestnik nie ma 

prawa do przelewu Rabatu na osobę trzecią. Rabat nie podlega wymianie na inną nagrodę. 

5. Uczestnik Promocji może zgłosić swój udział w Promocji wyłącznie jeden raz w całym Okresie 

Promocji. Uczestnik Promocji może uzyskać Rabat Promocyjny za maksymalnie jedną sztukę 

Modelu Promocyjnego zakupionego w Okresie Promocji. W przypadku dokonywania przez 

Uczestnika zgłoszeń kolejnych transakcji obejmujących Drzwi Promocyjne, Uczestnikowi nie 

przysługuje możliwość dokonywania kolejnych zgłoszeń do udziału w Promocji, ani uzyskania 

kolejnych Rabatów 

§ 6. Reklamacje 

1.  Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza 

zamieszczonego na stronie internetowej Polstar Doors www.polstar.pl lub mailowo na adres 

cashback@polstar.pl w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r. 

2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Decyzja w 

przedmiocie reklamacji będzie przekazana do Uczestnika drogą elektroniczną na adres email 

podany przez Uczestnika w Reklamacji. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny, 

adres e-mail, opis przyczyny reklamacji oraz sprecyzowane oczekiwania co do  sposobu 

załatwienia sprawy. 

4. Przekroczenie terminu składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza 

uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

§ 7. Zakończenie i zmiana warunków Promocji 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym czasie, za 

uprzednim zawiadomieniem, które zostanie zamieszczone na stronie internetowej 

www.polstar.pl, ze skutkiem od dnia wskazanego w ogłoszeniu o zawieszeniu lub zakończeniu 

Promocji. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana 

Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez umieszczenie tekstu jednolitego zmienionego 

Regulaminu na stronie internetowej Organizatora: www.polstar.pl. Zmieniony Regulamin 

wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Pełny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.polstar.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022. 
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