
REGULAMIN PROMOCJI "Przyłącz się do ADC i zyskaj dodatkowe 500 punktów 
na start!"  

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
  

1. Organizatorem promocji marketingowej "Dołącz do ADC i zyskaj dodatkowe 500 punktów 
na start!" zwanej dalej "Promocją" Apart sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Stara 
Droga 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - 
Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000056437, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20.040.000 złotych oraz NIP: 
7772611871, zwany dalej "Organizatorem".  

2. Promocja odbywa się na podstawie postanowień niniejszego regulaminu (zwanego dalej 
"Regulaminem") oraz obowiązujących przepisów prawa.    

3. Promocja odbywa się w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w sklepie 
internetowym Apart.pl i w salonach sprzedaży Apart w godzinach otwarcia stacjonarnych 
salonów sprzedaży (dalej: "Czas Trwania Promocji").  

4. Promocja skierowana jest do osób, które w Czasie Trwania Promocji nie były  
uczestnikami Programu ADC i/lub osób, które posiadają niezarejestrowaną Kartę fizyczną 
ADC, tj. dla nowych uczestników, którzy w Czasie Trwania Promocji przystąpią do 
Programu ADC w rozumieniu Regulaminu Programu Apart Diamond Club (dalej zwane 
„Uczestnikami”), który dostępny jest na stronie internetowej Apart.pl pod adresem: 
https://www.apart.pl/swiat/adc/regulamin.   

5. Treść Regulaminu jest dostępna w Czasie Trwania Promocji w stacjonarnych salonach 
sprzedaży Apart.pl oraz sklepie internetowym Apart.pl na stronie https://www.apart.pl/. 

  

II. WARUNKI UCZESTNICTWA  
  

1. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.  
2. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi spełnić  poniższe warunki:  

a) w Czasie Trwania Promocji zarejestrować się w Programie ADC za 
pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: 
https://www.apart.pl/swiat/adc#dolacz z Regulaminem ADC lub w Aplikacji 
Mobilnej ADC zgodnie z Regulaminem Programu oraz Regulaminem Aplikacji 
Mobilnej ADC, 

b) przed przystąpieniem do Programu ADC, zgodnie z treścią lit. b) w Czasie 
Trwania Promocji, Uczestnik nie był członkiem Programu ADC. 

3. Po spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie, 
Uczestnikowi zostanie przyznane 500 punktów w Programie ADC, co równoznaczne 
jest z otrzymaniem statusu posiadacza Gold Card (Złotej Karty) co uprawnia go do 
korzystania z Przywilejów posiadacza Złotej Karty w tym rabatu w wysokości 5%, na 
zasadach i zgodnie z postanowieniami Regulaminu programu ADC.   

 

III. REKLAMACJE  
  



1. Strona internetowa www.apart.pl oraz profile na portalach społecznościowych 
Facebook i Instagram Organizatora nie są otwartym kanałem dla reklamacji, zapytań 
i skarg dotyczących Promocji lub Organizatora. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń 
związanych z Promocją, Uczestnicy mogą zgłaszać  reklamacje w zakresie Promocji 
na adres siedziby Organizatora: Apart sp. z o.o., ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las; 
lub pocztą elektroniczną na adres adc@apart.pl lub inny dopuszczalny prawem 
sposób.  

2. Dla łatwiejszego i szybszego rozpatrzenia  reklamacji przez Organizatora, rekomenduje 
się, aby w reklamacji wskazać, iż dotyczy ona Promocji: "Dołącz do ADC i zyskaj 
dodatkowe 500 punktów na start!”, okoliczności stanowiących przyczynę reklamacji 
oraz dane kontaktowe Uczestnika.   

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu czternastu (14) dni roboczych od daty 
otrzymania reklamacji. Uczestnicy Promocji zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu 
reklamacji tym samym środkiem komunikacji (pocztowym lub elektronicznym), 
w którym złożyli reklamację.  

  
  

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
  

1. Uczestnikom Promocji oprócz punktów na start, przyznanych zgodnie z pkt II ppkt 3 
oraz możliwości korzystania ze związanych z tym Przywilejów zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu ADC, nie przysługują żadne dodatkowe i korzyści 
materialne ani finansowe.  

2. Organizator zapewnia Uczestnikom ochronę danych osobowych w oparciu o Politykę 
Prywatności w Grupie Apart opublikowanym na stronie internetowej Apart.pl pod 
adresem https://www.apart.pl/swiat/informacje/polityka-prywatnosci.  

3. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego.  

  


