
Regulamin akcji „Zapłać Masterpass i odbierz 25 zł na kolejne zakupy” 
  

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w czasie trwania akcji od dnia 13.06 - 12.07.2018 
roku. 
 

2. Przed dokonaniem zakupu Użytkownik serwisu zobowiązany jest zapoznać się z 
treścią Regulaminu sklepu dostępnego na stronie 
https://www.morele.net/pokaz_pomoc/134 . 
 

3. Korzystanie z serwisu morele.net jest równoznaczne z tym, iż Użytkownik zapoznał 
się i zaakceptował pełną treść Regulaminu bez sprzeciwu. 

 
§ 2 

Kluczowe definicje 
1. Sklep internetowy Morele.net dostępny pod adresem http://www.morele.net,  

prowadzony jest przez firmę Morele.net Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. ul. 
Fabrycznej 20A, 31-553 Kraków. Numer NIP: 945-19-72-201, REGON: 356567685 
(wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa-Sródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 
0000390511) (dalej: Morele.net lub Sprzedawca). 

 
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba 

prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na 
odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on 
reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta 
w świetle obowiązującego prawa.  
 

3. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które 
stanowią jego integralną część. 
 

4. Nagroda – elektroniczny Voucher uprawniający jego Użytkownika do całkowitej lub 
częściowej zapłaty za zakupy produktów lub usług na stronie www.morele.net 
niezależnie od formy płatności wybranej w koszyku. 
 

5. Ceny - Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Morele.net są podawane 
w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i 
podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub 
przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w 
zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od 
sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub 
przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem 
zamówienia. 

 



 
§ 3 

Nagroda 
1. Każda osoba, która spełni wszystkie warunki opisane w § 4 otrzyma elektroniczny 

voucher do sklepu morele. net („Voucher”) o wartości 25 zł („Nagroda”) 
 

2. Uczestnik spełniający warunki promocji, aby otrzymać Nagrodę powinien między do 
21 dni kalendarzowym od złożenia zamówienia zgłosić się do udziału w promocji 
zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt.  

 
3. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 31 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia.  

 
4. Nagroda będzie przekazana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez 

możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej lub zmiany na inną nagrodę 
rzeczową.  
 

5. W przypadku rezygnacji z odbioru Nagrody Uczestnik nie otrzyma równowartości tej 
Nagrody w formie pieniężnej.  
 

6. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej Nagrody 
 

§ 4 
Mechanizm promocji 

 
1. Klient dokonujący zakupów produktów na stronie morele.net za minimum 100 zł i 

wybierający formę płatności Masterpsass otrzymuje nagrodę w postaci 
elektronicznego Vouchera (karty podarunkowej) o wartości 25 zł. 

 
2. Po zakupieniu produktu objętego promocją, uczestnik w terminie do 21 dni 

kalendarzowych od złożenia zamówienia powinien wysłać na adres 
konkursy@morele.net wiadomość email w temacie wpisując “Promocja Masterpass” , 
a w treści: 

a. numer zamówienia 
b. adres email do wysyłki vouchera 
c. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celu wzięcia 

udziału w promocji:  
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Morele.net 
sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 20A, 31-553 Kraków, 
KRS 0000390511 , NIP PL9451972201 w celu udziału w promocji (przesłania 
nagrody). W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych 
prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 
iod@morele.net. 
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja 
zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą 
informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w 



dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu 
zakończenia promocji. 
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących 
przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem iod@morele.net. 
 

3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 30 lipca 2018 r. godzina 23:59. 
 
 

§ 5 
Informacje o elektronicznych Voucherach 

 
1. Voucher jest ważny przez rok od momentu spełnienia warunków otrzymania Nagrody 

i powinien zostać wykorzystany w okresie jego ważności.  
 

2. Każdy Voucher posiada unikalny (niepowtarzalny) numer identyfikacyjny 
uprawniający do zapłaty częściowej lub całkowitej za towar w serwisie morele.net. 
 

3. Aby móc zrealizować Voucher Uczestnik powinien wpisać numer Vouchera w trakcie 
składania zamówienia w koszyku zakupowym morele. net w miejscu ,,Voucher lub 
karta podarunkowa” i kliknąć przycisk ,,Użyj kodu”  
 

4. Voucher może być wykorzystany jednokrotnie podczas składania jednego 
zamówienia. Voucher nie może być wykorzystany w częściach. Jeżeli wartość 
nabywanego towaru jest wyższa od wartości nominalnej vouchera Uczestnik jest 
obowiązany dopłacić różnicę w cenie przy pomocy jednej z metod płatności 
dostępnej w morele.net  
 

5. Minimalna wartość zamówienia potrzebna do aktywacji vouchera wynosi 25 zł. 
Minimalna wartość liczona jest na podstawie ceny brutto zamawianych towarów i nie 
obejmuje innych opłat czy kosztów np. dostawy bądź wynikających z wybranego 
przez Uczestnika rodzaju płatności.  
 

6. Warunkiem realizacji zamówienia z wykorzystaniem Vouchera jest akceptacja przez 
Uczestnika podczas składania zamówienia regulaminu sklepu morele.net 
dostępnego na stronie https://www.morele.net/pokaz_pomoc/134/  
 

7. W przypadku zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Vouchera, w 14 (słownie: 
czternaście) dniowym terminie lub na skutek reklamacji, zwrot płatności zostanie 
dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty (formy płatności), jakiego 
użył Uczestnik, tj. część płatności dokonana przy użyciu Vouchera zostanie 
zwrócona w formie Vouchera.  
 



8. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia, odstąpienia od umowy lub reklamacji 
realizacji zamówienia z wykorzystaniem Vouchera rozpatrywane będą na warunkach 
ogólnych określonych w kodeksie cywilnym oraz w Regulaminie sklepu morele.net 
dostępnym pod adresem https://www.morele.net/pokaz_pomoc/134/. 

 
§ 6 

Podatek 
 

1. Nagroda w ramach Oferty jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

 
§ 7 

Prawo do odstąpienia od umowy 
 

1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. 
 

2. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Morele.net, może w 
terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za 
wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia 
prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.  

 
3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, 

przestaje ona wiązać. 
 

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w 
którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej 
posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a 
w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia. 

 
5. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy 

oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie 
oświadczenia przed jego upływem. 

 
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie 

oświadczenia o odstąpienia od umowy. 
 

7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe 
zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez 
przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. 
 

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów 
wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów o: 

 



8.1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 
 8.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 
według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 
 8.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę 
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 
 8.4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu; 
 
 8.5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do 
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa 
odstąpienia od umowy. 

 
§ 8 

Dane osobowe Użytkowników 
 

1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w 
ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca. 

 
2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Morele.net 

oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych 
celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi 
zgodę (w tym celach marketingowych). 

 
3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych 

odbywa się na zasadzie dobrowolności. 
 

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies 
zostały opisane w polityce prywatności i cookies. 

 
5. Wszelkie reklamacje dotyczące dotyczące promocji należy kierować bezpośrednio 

pocztą elektroniczną na adres: konkursy@morele.net lub pocztą tradycyjną na adres 
Morele.net. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. Pełna i aktualna treść niniejszego Regulaminu jest publikowana na stronach sklepu 

Morele.net 
 



2. Sklep Morele.net zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. 
 

3. Informacja o zmianach w Regulaminie wraz z pełną treścią Regulaminu po 
zmianach, zostanie upubliczniona na stronie internetowej Sklepu. 


