
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Sklepu internetowego         

toddleroad.com – „ToddleRoad Metropolis – przedsprzedaż” 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady promocji pod 

nazwą „ToddleRoad – Metropolis – przedsprzedaż” (dalej: „Promocja”) 

oraz prawa i obowiązki jej uczestników. 

2. Organizatorem Promocji jest makByte Kamil Renczewski, ul. prof. dr. 

M. Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała,  NIP 5262845505, REGON 

146923970 (dalej „Organizator”). 

3. Promocja organizowana jest w okresie od 5 maja do 19 maja 2020 

roku (dalej: „Czas Promocji”), lub do wyczerpania zapasów, w sklepie 

internetowym toddleroad.com (dalej „Sklep”). 

4. Promocja odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu, Regulaminu Sklepu oraz powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

5. Regulamin udostępniony jest wszystkim zainteresowanym na 

oficjalnej stronie Sklepu. 

§2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI 

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

2. Uczestnik, przystępując do Promocji, akceptuje postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnikiem Promocji może być może osoba fizyczna posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba o ograniczonej 

zdolności do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela 

ustawowego. 

4. Uczestnictwo w Promocji jest możliwe wyłącznie poprzez stronę 

oficjalnego Sklepu. 

  



§3. ZASADY PROMOCJI 

1. Promocja dotyczy przedpremierowego zestawu ulic kauczukowych 

„Metropolis”, który pojawi się w sklepie 20.05.2020. Pozostałe zestawy 

nie są objęte promocją. 

2. Uczestnik, dokonując zakupu przedpremierowego zestawu ulic 

„Metropolis” w czasie określonym poniżej, otrzymuje określony rabat: 

1. Zakup między 05.05.2020 – 09.05.2020 upoważnia do 15% 

rabatu 

2. Zakup między 10.05.2020 – 14.05.2020 upoważnia do 10% 

rabatu 

3. Zakup między 15.05.2020 – 19.05.2020 upoważnia do 5% rabatu 

3. Aby wziąć udział w Promocji, należy w okresie od 5 maja do 19 maja 

2020 roku wejść na stronę sklepu internetowego 

www.toddleroad.com , dodać do koszyka przedsprzedażowy zestaw 

ulic „Metropolis” oraz opłacić zamówienie. 

4. Koszty wysyłki zamówienia nie są objęte promocją. 

5. Realizacja i wysyłka zamówienia nastąpi po premierze zestawu 

„Metropolis” w sklepie internetowym www.toddleroad.com, tj. po 

20.05.2020. 

6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zamówienia złożone w 

ramach akcji przedsprzedażowej zostały zrealizowane (wysłane) do 

klientów w dniach 20-25.05.2020. W przypadku złożenia większej 

ilości zamówień niż przewidywana, Organizator dokona wszelkich 

starań, by realizacja zamówień nastąpiła bez zbędnej zwłoki. 

7. Zamówienia realizowane będą wg kolejności składania zamówień. 

§4. DANE OSOBOWE 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym 

www.toddleroad.com określa Polityka Prywatności dostępna pod 

adresem: https://toddleroad.com/pl/content/3-regulamin 

2. Aby wziąć udział w Promocji, niezbędne jest: 
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1. podanie danych osobowych w celu dokonania zakupu, będąc 

zarejestrowanym użytkownikiem lub 

2. podania adresu e-mail oraz pozostałych wymaganych, przez 

formularz, danych osobowych w celu wysłania zamówienia, 

przez Organizatora, dokonując zakupu, jako użytkownik 

niezarejestrowany. 


