
REGULAMIN PROMOCJI - Kupuj produkty z rabatem -20

%
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się

promocja - Kupuj produkty z rabatem -20 %” (zwana dalej: "Promocją”) prowadzona

przez Super Zoo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

§ 1 Definicje
1. Klient - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą
Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy

wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru,

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności

gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Promocji.

5. Sprzedawca (Organizator) - oznacza Super Zoo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

(00-867), ul. Chłodna 51, NIP: 5242777396, REGON: 360989650, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000547771, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych; e-mail:

kontakt@kakadu.pl.

Numer BDO - 000037984.

6. Strona Internetowa - oznacza stronę internetową, należącą do Organizatora, na której

Uczestnik Promocji może zapoznać się z niniejszym Regulaminem, działająca w

domenie kakadu.pl.

7. Towar promocyjny/Towar - oznacza produkt z asortymentu Sklepu Stacjonarnego,

dostępny w sprzedaży i nie objęty innymi akcjami promocyjnymi.

8. Sklep Stacjonarny - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, biorący udział
w Promocji, których lista stanowi Załącznik nr 1 (Ulotka Promocji).

9. Ulotka Promocji - oznacza ulotkę reklamową Promocji, stanowiącą Załącznik nr 1 do

niniejszego Regulaminu, którą Uczestnik Promocji może nabyć od 16.01.2023r. do

28.02.2023r., w 4 sklepach stacjonarnym KAKADU znajdującym się na terenie

Wrocławia (CH Borek, CH Marino, CH Młyn i N-Park Wrocław) oraz w ich bliskiej

odległości.

10. Uczestnik Promocji - oznacza Klienta, który spełnił warunki Regulaminu.

11. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą w Sklepie Stacjonarnym na

zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne
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1. Organizatorem Promocji jest Super Zoo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul.

Chłodna 51, NIP: 5242777396, REGON: 360989650, wpisana do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000547771, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych; e-mail:

kontakt@kakadu.pl.

2. Promocja trwa w dniach od 16.01.2023 r. do 28.02.2023 r.

3. Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest w Sklepie Stacjonarnym

biorącym udział w Promocji oraz na Stronie Internetowej.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Promocji
1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Sklepu Stacjonarnego, który bierze

udział w Promocji, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, który w

okresie trwania Promocji zawrze Umowę sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym na Towar

znajdujący się w asortymencie Sklepu Stacjonarnego (który nie jest objęty innymi

akcjami promocyjnymi Organizatora) oraz okaże Ulotkę promocyjną.

2. Spełniając warunki opisane w par. 3 ust. 1, Uczestnik promocji zawiera Umowę
sprzedaży z rabatem -20% na wybrane Towary.

3. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

4. W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie

(dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w

Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Ulotka promocyjna uprawnia do jednorazowego zakupu z rabatem -20%, po zawarciu

umowy sprzedaży ulotka jest przekazywana pracownikowi Sklepu Stacjonarnego.

6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§ 4 Niezgodność towaru z umową
1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do

towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność,

interoperacyjność i dostępność aktualizacji

b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi

lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę
najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z

uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub

dobrych praktyk

b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i

bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi –

również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego

rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta
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może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne

zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub

osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie,

chyba że Sprzedawca wykaże, że:

i. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie,

nie mógł o nim wiedzieć
ii. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z

zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie

zostało złożone, lub w porównywalny sposób

iii. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub

Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy

c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których

dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta

może rozsądnie oczekiwać
d. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił

Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed

zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w

zakresie, o którym mowa w §4 ust. 2, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z

uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie

poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową
określonych w §4 ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy

Towaru.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z

niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność
b. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub

Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji

dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w

chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin

przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników

prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak

zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili

dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione

inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub

charakterem braku zgodności Towaru z umową.

6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku

zgodności Towaru z umową określonego w §4 ust. 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami

Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
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8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z

uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy,

gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli

doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta

lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby

nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub

wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia

towaru do zgodności z umową.

9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie

okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową,

wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta

lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu

doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której

Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z

uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych

niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta,

uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z

uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w

szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi

Sprzedawca.

11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedawcy

Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub

Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.

12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z

umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu

naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

13. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do

zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami

Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,

gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z

§4 ust. 8 powyżej

b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z §4 ust.

10 do §4 ust. 12 powyżej

c. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca

próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową
d. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie

ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków

ochrony określonych od §4 ust. 7 do §4 ust. 12 powyżej
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e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie

doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez

nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z

uprawnieniami Konsumenta

15. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w

terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta,

kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później

niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy

z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.

17. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od

umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że

brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na

podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może

odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do

innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami

Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie

oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się
zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

19. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami

Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca

Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument

lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób

zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

21. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w

ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów

konsumenckich.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest w Sklepie Stacjonarnym

biorącym udział w Promocji oraz na Stronie Internetowej.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły
do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich

sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych

podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w

szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji
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Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy

konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy

prawa polskiego w tym przede wszystkim ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 287) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm.).

5. Załącznik nr 1 Ulotka Promocji.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.01.2023 r.
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