
REGULAMINY AKTUALNYCH PROMOCJI 
 

Organizatorem akcji promocyjnej jest Kamex II Mlek i Kania sp. jawna. z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogrodowa 66A, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy 
KRS pod nr KRS 0000897033; NIP: 9492176211 (zwaną dalej „Organizatorem”). 
Miejscem Promocji jest sklep internetowy www.leecooper.pl: 
 

1.Warunki promocji  w sklepie www.leecooper.pl „2szt -20%, 4szt -25%”  

• Promocji podlegają wszystkie produkty nieprzecenione dostępne w sklepie internetowym www.leecooper.pl   
 

• Mechanizm promocji: 

2 sztuki w koszyku – 20% rabatu na dwie sztuki 

3 sztuki w koszyku – najdroższa rzecz w koszyku bez rabatu, pozostałe dwie sztuki 20% rabatu 

4 sztuki w koszyku – 25% rabatu na cztery sztuki 

5 sztuk w koszyku – najdroższa rzecz w koszyku bez rabatu, pozostałe cztery sztuki 25% rabatu 

6 sztuk w koszyku – dwie najdroższe rzeczy w koszyku bez rabatu, pozostałe cztery sztuki 25% rabatu 

• Rabat naliczany jest automatycznie w koszyku. 
 

• Promocja obowiązuje od 18.05.2021 r. godz. 16:30 do odwołania. Nie obowiązuje w dniu 26.05.2021 r. 
 
2. Promocje nie łączą się ze sobą. 

3. Zwrotu produktów można dokonać w ciągu 14 dni od daty zakupu.  
 
Jeśli zwrot dotyczy towaru, który był towarem warunkującym otrzymanie rabatu na inny towar, zwrot 
zostanie pomniejszony o otrzymany rabat.  
 
4. Uprawnienie klienta z tytułu zwrotu lub  reklamacji towaru zakupionego podczas promocji  rozpatrywana jest na 
podstawie wartości widniejących na dokumencie sprzedaży. 

5. Towar zwracany nie może nosić znamion użytkowania, oraz musi  posiadać oryginalne metki. 

6. Przystąpienie do promocji  jest równoznaczne  z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego 
akceptacją. 

7. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady promocji, a wszelkie treści 
zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. 

8. Wszelkie zapytania związane z promocjami  powinny być kierowane pod adres: sklep@leecooper.pl. 
 
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w 
tym Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz postanowienia regulaminu sklepu 
internetowego dostępnego pod adresem https://www.leecooper.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html  
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