
Regulamin promocji „30 zł zniżki z PayPal” 

1. Postanowienia ogólne  
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji PayPal („30 

zl zniżki z PayPal”).  
2. Organizatorem Konkursu jest "Piotr i Paweł Wschód" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie , Al. Jerozolimskie 179 , 02-222 Warszawa, 
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000101418, NIP 781-16-74-291, Regon 639793490, kapitał zakładowy: 
8.524.500,00 zł,. Organizator zapewnia techniczną pomoc w przeprowadzeniu Promocji i 
odpowiada za przyznawanie zniżek.   

3. Organizator działa na zlecenie firmy PayPal, która jest sponsorem Zniżek („Sponsor”). 
Sponsorem zniżek jest firma PayPal właściciel marki PayPal z siedzibą w San Jose, 
Kalifornia, USA (międzynarodowa siedziba znajduje się w Singapurze), zwanym dalej 
„Sponsorem”.   

4. Promocja będzie trwała od dnia 3 kwietnia b.r. roku od godziny 12:00 do wyczerpania 
kwoty przyznanej na promocje, zwaną dalej „Ilość zniżek”.  

5. Promocja organizowana jest na terytorium Polski za pośrednictwem sklepu internetowego 
Organizatora na stronie internetowej https://www.e-piotripawel.pl („Strona Promocyjna”).       

2. Zasady Konkursu 
  

1. Zniżka przysługuje Klientom Piotr i Pawel, którzy dokonają zakupu na Stronie Promocyjnej za 
kwotę powyżej 100 zł wybierając metodę płatności PayPal po raz pierwszy. 

2. Ilość zniżek jest ograniczona: 1333 zniżek po 30 zł podczas trwania całej promocji. 
3. Zniżka jest naliczana w sposób automatyczny po wybraniu metody płatności PayPal. 
4. Zniżka nie jest wymienialna na gotówkę. 
5. Promocja obejmuje jedynie zakupy na Stronie Promocyjnej. 
6. Organizator kończąc promocje usunie wszystkie materiały promocyjne ze Strony 

Promocyjnej. 
  

3. Reklamacje 
 

1. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym 
Regulaminem, w terminie 7 dni od dnia dokonania płatności. Reklamacja powinna być 
złożona w formie pisemnej na adres: Piotr i Paweł Wschód sp. z o.o. 

2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi 
o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, 
dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 
Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą przez Organizatora 
rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną 
bądź telefonicznie. 

3. Wszelkie spory powstałe w związku z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe sądy 
powszechne. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie Organizatora, na której będą również ogłaszane 
ewentualne zmiany Regulaminu.  

 

 


