
Regulamin  

Promocji " Kup fotel Genesis i zgarnij matę z rabatem -99%"   

(dalej „Regulamin”)  

  

  

I. Postanowienia ogólne  

1.  Użyte w Regulaminie, wyrażenia  mają znaczenie  wskazane poniżej:  

a) Kod Rabatowy - ciąg znaków alfanumerycznych generowany przez Organizatora, o 

określonej dacie ważności, umożliwiający dokonanie operacji polegającej na zakupie 

wybranych produktów w Sklepie Internetowym Morele.net po obniżonej cenie.  

Wartością Kodu Rabatowego jest kwota o jaką obniżona zostanie cena towarów po 

zrealizowaniu Kodu Rabatowego. Kod Rabatowy nie jest kartą płatniczą, ani nie jest 

instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów 

prawa.  

b) Organizator - Morele.net Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 43B, 

31-864 Kraków, wpisana 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.  

c) Produkty –wybrane produkty Genesis oferowane przez Organizatora w  

Sklepie internetowym, z wyłączeniem produktów oferowanych przez zewnętrznych 

dostawców Marketplace,  objęte warunkami promocji, tj:  

• https://www.morele.net/genesis-mata-podlogowa-tellur-300-inception-of-hero-ndg-1463-
6260195/ 

• https://www.morele.net/natec-mata-podlogowa-tellur-300-arsenal-of-gamer-6260196/ 

• https://www.morele.net/genesis-mata-podlogowa-tellur-300-power-of-wasd-6260194/  

• https://www.morele.net/genesis-mata-podlogowa-tellur-500-decay-of-carbon-ndg-1709-
7532210/ 

• https://www.morele.net/genesis-mata-podlogowa-tellur-500-master-of-camouflage-ndg-
1708-7532211/ 

d) Promocja – promocja o nazwie „Kup fotel Genesis i zgarnij matę z rabatem -99%” 

organizowana przez Organizatora, na zasadach określonych w treści Regulaminu.  

e) Sklep Internetowy – jeden ze sklepów internetowych znajdujących się pod adresami: 

www.morele.net, www.sklep-presto.pl, www.digitalo.pl.  

f) Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która 

weźmie udział w Promocji i spełni wszystkie warunki określone w Regulaminie; Osoby  

niepełnoletnie,  mogą  brać  udział  w  konkursie  pod  warunkiem  posiadania skutecznej 

prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział oraz na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem promocji.   

2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady Promocji, a w szczególności określa warunki 

uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników 

Promocji.  

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

4. Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
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II. Warunki Korzystania z Promocji  

1. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.08.2022. Do dnia 14.08.2022 Uczestnik może dokonać 

wybranej maty wykorzystaniem dedykowanego kodu rabatowego:  Genesis Tellur 300 Inception 

of Hero z kodem HERO300 ,  Tellur 300 Arsenal of Gamer ARSENAL300,  Tellur 300 Power of 

WASD z kodem WASD300, Tellur 500 Decay Of Carbon z kodem CARBON500 lub Tellur 500 

Master of Camouflage z kodem MASTER500.  

2. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych.  

3. Rabat obniża cenę objętej promocją maty podłogowej o 99% od aktualnej ceny produktu 

widocznej na stronie morele.net.  

4. Kody Rabatowe nie obejmują kosztów wysyłki.  

5. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik powinien:    

1) Zakupić objęty promocją, wybrany fotel Genesis.  

2) Dodać do koszyka odpowiednią mate podłogową objętą promocją dla wybranego wcześniej 

fotela. 

3) Dodać odpowiedni kod rabatowy. 

4) Sfinalizować zamówienie.  

III. Fotele objęte promocją 

1. Maty Tellur 300 Inception of Hero, Natec mata podłogowa Tellur 300 Arsenal of Gamer oraz 

Genesis mata podłogowa Tellur 300 Power of WASD objęte są promocją – 99% przy zakupie 

następujących modeli foteli: 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-sx33-czarny-nfg-0887-1293142/ 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-sx33-czarno-czerwony-nfg-0752-924440/ 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-nitro-330-zielony-nfg-1141-6409477/ 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-sx33-czarno-niebieski-nfg-0782-924439/ 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-nitro-440-szary-nfg-1533-6343149/ 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-nitro-560-camo-nfg-1532-6343152/ 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-nitro-550-czarno-zielony-nfg-0907-1640316/ 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-nitro-550-czarno-czerwony-nfg-0784-1113164/ 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-nitro-550-czarno-niebieski-nfg-0783-1113161/ 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-sx77-czarno-czerwony-nfg-0751-1006230/ 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-astat-200-czarny-nfg-1943-10947306/  
2. Maty  Tellur 500 Decay Of Carbon oraz Tellur 500 Master of Camouflage objęte są promocją – 

99% przy zakupie następujących modeli foteli: 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-trit-500-rgb-nfg-1576-6526929/ 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-nitro-650-bialy-nfg-1849-9469631/ 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-nitro-650-czarny-nfg-1848-9387834/ 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-nitro-890-czerwony-nfg-1730-8387430/ 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-astat-700-czarny-nfg-1945-10947307/ 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-astat-700-czerwony-nfg-1944-10947308/ 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-trit-600-rgb-czarny-nfg-1577-6526930/ 

• https://www.morele.net/fotel-genesis-nitro-950-czarny-nfg-1366-6287635/ 
3. Skorzystanie z Kodu Rabatowego w Sklepie Internetowym następuje przez wpisanie ciągu 

znaków w koszyku zakupowym w miejscu ,,Dodaj kod rabatowy” i kliknięcie przycisku 

,,Dodaj”.  
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4. Uczestnictwo w Promocji nie ogranicza uprawnień Uczestnika do odstąpienia od zakupu 

Produktów, wynikających z przepisów konsumenckich, ale odstąpienie od zakupu Produktów 

oznacza, że:  

a jeżeli Kod Rabatowy został przez Uczestnika wykorzystany a zamówienia nie wysłano  

– zostanie anulowane;  jeżeli Kod Rabatowy został przez Uczestnika wykorzystany i 

odebrał zamówienie – cena wybranej maty podłogowej zostanie podniesiona do ceny 

standardowej. Różnica zostanie rozliczona w ramach kompensaty z zwracanymi z tytułu 

ceny środkami.  

IV. Reklamacje  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można przesyłać za pośrednictwem formularza 

reklamacji dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Reklamacje mogą być również 

składane pisemnie na adres siedziby Organizatora, drogą elektroniczną za pomocą formularza 

reklamacyjnego dostępnego na stronie Morele.net oraz drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 

(12) 418 40 26 2.  

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Organizator 

niezwłocznie zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie. Wraz z takim zawiadomieniem do  

Uczestnika przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu 

reklamacyjnym.  

3. Wszelkie reklamacje związane z Promocją będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 

(czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Uczestnika, a jeśli zgłoszenie wymaga 

uzupełnienia, w ciągu 14 dni od uzupełnienia danych przez Uczestnika.  

V. 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.  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Promocji w zakresie adresu e-mail Uczestnika, 

aż  do zakończenia Promocji, wykorzystania Kodów rabatowych oraz obsługi posprzedażowej.  

  

VI. 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 Organizatora, zgodnie z 

odrębnymi przepisami.  

2. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin i warunki Promocji. Zmiana Regulaminu i 

warunków Promocji staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Organizatora, 

liczonym od dnia zatwierdzenia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży, 

zawarte przed wejściem w życie zmian, będą objęte promocją na zasadach dotychczasowych.  

3. Promocja stanowi jedynie dodatkową usługę świadczoną przez Organizatora na rzecz Klientów.  

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.  



5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo 

polskie.  

6. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 

2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma 

internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na 

szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem 

kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego 

rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy 

sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  

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

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego i Regulamin Sklepu Internetowego Morele.net.  


