
Regulamin 

Promocji „Kup LEGO Vidiyo. Kręć klipy lub zwróć do 30 dni” 

(dalej „Regulamin”) 

 

 

§1 Postanowienia Ogólne  

 

1. Promocja nosi nazwę „Kup LEGO Vidiyo. Kręć klipy lub zwróć do 30 dni” i jest 

organizowana przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści 

Regulaminu (dalej: „Promocja”). Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem” 

określa warunki i zasady Promocji, w szczególności określa warunki uczestnictwa w 

Promocji, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Promocji. 

2. Organizatorem Promocji jest Morele.net Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 

20A, 31-553 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 

Gospodarczy pod numerem KRS: 0000390511, z kapitałem zakładowym: 919.200,00 

złotych, numer NIP: 945-19-72-201, REGON: 356567685 (dalej: „Organizator”). 

3. Czynności związane z realizacją i obsługą Promocji wykonuje Organizator. 

4. Promocja dotyczy wyłącznie następujących modeli urządzeń marki LEGO Vidiyo: 

 

LEGO Vidiyo Bandmates (43101) 

LEGO Vidiyo Punk Pirate BeatBox (43103) 

LEGO Vidiyo Candy Mermaid BeatBox (43102) 

LEGO Vidiyo Party Llama BeatBox (43105) 

LEGO Vidiyo Unicorn DJ BeatBox (43106) 

LEGO Vidiyo HipHop Robot BeatBox (43107) 

LEGO Vidiyo Alien DJ BeatBox (43104) 

LEGO Vidiyo Metal Dragon BeatBox (43109) 

LEGO Vidiyo Folk Fairy BeatBox (43110) 

LEGO Vidiyo Robo HipHop Car (43112) 

LEGO Vidiyo Candy Castle Stage (43111) 

LEGO Vidiyo Koncert K-Pawp (43113) 

LEGO Vidiyo Punk Pirate Ship (43114) 

LEGO Vidiyo The Boombox (43115) 

 

(dalej: „Produkty objęte Promocją”), zakupionych w okresie trwania Promocji w sklepach 

stacjonarnych w sklepie internetowym Morele.net. 

Z Promocji wyłączone są inne produkty i akcesoria marki LEGO. 

5. Celem Promocji jest umożliwienie nabywcom któregokolwiek z Produktów objętych 

Promocją, możliwości ich zwrotu w razie braku zadowolenia z tego produktu. 

6. Promocja nie obejmuje produktów zakupionych w systemie ratalnym. 

7. Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym zgłoszenia będą 

dokonywane za pośrednictwem poczty e-mail.   

 

 

§2 Warunki Korzystania z Promocji  

 

1. Organizator przyznaje Uczestnikowi Promocji który w okresie trwania Promocji kupi jeden 

z Produktów objętych Promocją i spełni warunki określone Regulaminie, prawo do 

otrzymania równowartości ceny brutto tego Produktu objętego Promocją, w razie braku 

satysfakcji z tego produktu. 

2. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące 

warunki  



a) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

c) w czasie trwania Promocji dokona zakupu jednego z Produktów objętych Promocją, jako 

konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, a więc nie w związku z jej 

działalnością gospodarczą lub zawodową, 

d) spełni wszystkie warunki określone w Regulaminie, 

e)  wypełni i wyśle Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu, 

(dalej: „Uczestnik”): 

3. Uczestnictwo w Promocji, wyłącza możliwość brania udziału w innych promocjach 

organizowanych przez Organizatora w okresie trwania Promocji dotyczących Produktów 

objętych Promocją. 

4. W Promocji nie mogą wziąć udziału: 

a) pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących przy 

przygotowaniu i realizacji Promocji, 

b) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu 

Promocji, 

c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-c) powyżej, przez które rozumie 

się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków. 

5. Warunkiem koniecznym udziału w Promocji jest zakup przez Uczestnika w sklepie 

internetowym Morele.net w okresie trwania Promocji jednego z Produktów objętych 

Promocją. 

6. Z zastrzeżeniem dalszych Postanowień Regulaminu, Organizator przyznaje Uczestnikowi 

Promocji który w czasie trwania Promocji kupi jeden z Produktów objętych Promocją, 

prawo do zwrotu Produktu objętego Promocją w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

jego zakupu i otrzymania równowartości ceny brutto tego Produktu objętego Promocją - w 

razie braku satysfakcji z tego produktu. Dla potrzeb Promocji przyjmuje się za pierwszy 

dzień terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dzień wskazany w dowodzie zakupu 

jako dzień zakupu przez Uczestnika Produktu objętego Promocją. 

7. W Promocji każdy Uczestnik może wziąć udział tylko  jeden raz. 

8.  W celu przystąpienia do Promocji Uczestnik   Promocji zobowiązany jest w terminie 30 

dni od zakupu Produktu objętego Programem napisać e-mail na adres: 

konkursy@morele.net o tytule „Promocja LEGO Vidiyo – zwrot” wraz załącznikiem 

będącym fakturą zakupu dołączoną do zamówienia (dalej „Zgłoszenie”). 

9. Wszelkie koszty związane z odesłaniem Produktu objętego programem ponosi Uczestnik. 

10. Zwrotu równowartości ceny brutto zakupionego przez Uczestnika Produktu objętego 

Promocją dokonuje Organizator poprzez przelew bankowy, w ciągu 30 dni od dnia 

otrzymania Zgłoszenia. 

11. Uprawnienie Uczestnika do zwrotu produktu w ramach Promocji nie dotyczy produktów, 

co do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich 

mechaniczne uszkodzenia oraz wady, w szczególności wynikłe na skutek: 

a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania przechowywania lub 

konserwacji; 

b) niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji; 

c) ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian 

konstrukcyjnych. 

d) użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. 

12. W razie przesłania Organizatorowi rzeczy dotkniętej wadami lub bez spełnienia warunków 

określonych w Regulaminie,  produkt będzie z powrotem przesłany nabywcy na jego koszt, 

dotyczy to w szczególności produktów niekompletnych, zniszczonych, modyfikowanych, 

przesłanych bez oryginalnego dowodu zakupu czy karty gwarancyjnej. 

 

§3 Zwrot Środków  

mailto:konkursy@morele.net


 

1. W przypadku spełnienia przez Uczestnika powyższych warunków przystąpienia do 

Promocji, Uczestnik może uzyskać zwrot równowartości ceny brutto uiszczonej za ten 

produkt, pod warunkiem: 

a) że Produkt objęty Promocją jest czysty, sprawny (bez fizycznych uszkodzeń) i 

kompletny (posiada w momencie jego zwrotu te same elementy wewnętrzne i 

zewnętrzne, które istniały przy jego zakupie), 

b) że Produkt objęty Promocją nie posiada widocznych, wewnętrznych i zewnętrznych 

uszkodzeń lub zarysowań, 

c) zwrotu przez Uczestnika Produktu objętego Promocją w oryginalnym opakowaniu 

wraz z dodatkowymi akcesoriami, które Uczestnik otrzymał przy zakupie Produktu 

objętego Promocją, 

d) zwrotu dokumentów dotyczących tego produktu, w szczególności karty gwarancyjnej 

i instrukcji obsługi. 

2. Organizator dokona zwrotu ceny zakupu w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania 

kompletnej i prawidłowej przesyłki oraz spełnieniu przez Uczestnika warunków udziału w 

Programie. 

 

 

§4 Czas trwania 

 

Promocja trwa od 24.06.2021 godz. 16:00 do 31.07.2021 godz. 23:59.  

 

§5 Reklamacje 

 

1. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji należy składać na piśmie na adres 

korespondencyjny Morele.net (ul. Fabryczna 20a, 31-553, Kraków).  

2. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać w ciągu 90 dni od dnia zakończenia 

Promocji. 

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Morele.net. 

 

§6 Przetwarzanie danych osobowych 

1. W zakresie przetwarzania danych osobowych obowiązuje polityka prywatności Sklepu 

internetowego Morele.net. 

2. Sklep Internetowy Morele.net wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można 

skontaktować się poprzez e-mail iod@morele.net w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych. 

 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji 

związanej z rękojmią oraz gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od 

umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego Morele.net, zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

2. Promocja stanowi jedynie dodatkową usługę świadczoną przez Morele.net na rzecz klientów.  

3. Morele.net zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia 

ważnej przyczyny. 

4. Skorzystanie z Promocji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz Regulamin Sklepu internetowego Morele.net. 

 

 


