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REGULAMIN PROMOCJI 
 „Kupuj taniej z BLIK w CDP.PL!” 

 
§ 1. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej, jako „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki 
uczestnictwa w Promocji „Kupuj taniej z BLIK w CDP.PL!” (dalej, jako „Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest spółka CDP.pl z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul 
Jagiellońska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032579, o numerze NIP 113-21-85-592 i 
kapitale zakładowym 10.075.500 zł  (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie 
internetowym http://www.cdp.pl / określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem 
https://cdp.pl/regulamin/ 

4. Organizator działa w porozumieniu z Polskim Standardem Płatności Spółką z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cypryjska 72, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, 
o kapitale zakładowym w wysokości 13 626 000 zł reprezentowaną przez:  

a) Grzegorza Długosza – Prezesa Zarządu 
b) Dariusza Mazurkiewicza – Wiceprezesa Zarządu. 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.cdp.pl/blik w formacie 
umożliwiającym jego odtwarzanie w zwykłym toku czynności („Promocja”). 

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Promocja trwa od godziny 12:00 28.11.2016 r. do godziny 22:00 31.12.2016 r. lub do 
wyczerpania budżetu przyznanego na Promocję o którym mowa w § 2 pkt. 6 
Regulaminu, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2. W Promocji może brać udział każdy klient (zwany dalej „Uczestnikiem”) sklepu 
internetowego cdp.pl dostępnego pod adresem [www.cdp.pl], który posiada aplikację 
mobilną z funkcjonalnością płatniczą BLIK i który zakupi towary lub usługi w czasie 
trwania Promocji i dokona zapłaty za zakupione towary lub usługi w sklepie 
internetowym cdp.pl przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej z funkcjonalnością płatniczą 
BLIK. 

3. Promocja polega na udzieleniu Rabatu na dodane do koszyka towary lub usługi opłacone 
przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej z funkcjonalnością płatniczą BLIK („Transakcje 
BLIK”), według następujących zasad, przy czym wartość Transakcji BLIK zostaje 

obliczona jako wartość brutto zamówienia Klienta wraz z kosztami dostawy 

Produktów objętych danym zamówieniem, pomniejszona o upusty cenowe, bonusy i 
rabaty 

a) Rabat w wysokości 5 zł dla Zamówienia o wartości od 20zł do 40zł, lub 
b) Rabat w wysokości 10 zł dla Zamówienia o wartości od 40 zł do 100 zł, lub 
c) Rabat w wysokości 20 zł dla Zamówienia o wartości powyżej 100 zł 

4. Rabat zostanie naliczony automatycznie po wyborze płatności BLIK w podsumowaniu 
zamówienia. Rabat zostanie naliczony wyłącznie po wybraniu BLIK jako formy płatności. 

5. Rabat jest udzielany na cały asortyment sklepu internetowego, z wyłączeniem 
następujących produktów: 
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World of Warcraft - karta pre-paid 60 dni (product id: 3239) 

Karta Abonament Playstation Network 100 zł (product id: 3643) 

Karta przedpłacona XBOX Live 100 PLN (product id: 241841) 

Karta przedpłacona XBOX Live PLN (product id: 241843) 

Karta przedpłacona XBOX Live GOLD 3 (product id: 3453) 

6. Łączny budżet przewidziany na Rabaty udzielane w ramach Promocji wynosi 80.000 zł 
(osiemdziesiąt tysięcy złotych). Po wyczerpaniu budżetu, Promocja ulega zakończeniu, a 
Rabaty nie będą przyznawane. 

7. Rabat naliczany jest jednorazowo dla każdego Zamówienia, niezależnie od ilości 
produktów objętych promocją znajdujących się w zamówieniu. 

8. Rabat nie jest wymienialny na gotówkę. 
9. Rabat łączy się z innymi promocjami. 
10. W przypadku zwrotu lub wymiany Produktu na który został udzielony Rabat i rozliczenia 

należności za zwracany Produkt, Klient otrzyma zwrot kwoty faktycznie zapłaconej za 
Produkt (zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży). 

11. Rabat jest udzielany automatycznie po wyborze metody płatności BLIK i jego wartość 
jest widoczna przed potwierdzeniem zamówienia, tj. przed wyborem „kup i zapłać”. 

12. Zamówienia nieopłacone zostaną anulowane w ciągu 24 godzin od ich złożenia. 
13. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy przesyłać na adres: [ul. 

Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa], z dopiskiem na kopercie „Kupuj taniej z BLIK w 
CDP.PL 

14. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich doręczenia 
Organizatorowi. 

15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 
polskiego. 

16. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe sądy 
powszechne. 

17. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie 
postanowieniami Regulaminu. 

§ 4. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 
Ustawy z dnia 29.08.1997 roku, o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 
2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jest Organizator.  

2. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji będą 
przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 
1030).  

3. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania na stronach www.cdp.pl w profilu Twoje Dane lub poprzez kontakt 
telefoniczny lub mailowy. Uczestnik Promocji ma prawo do usunięcia swoich danych 
osobowych. 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.  

http://www.cdp.pl/
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2. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w 
siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.cdp.pl/BLIK 

 

                                   

  

 


