
 

Regulamin oferty specjalnej  
Wino za Opinię 

 
 

Organizatorem („Organizator”) oferty specjalnej „Wino za opinię” („Oferta specjalna”) jest 

Winezja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-816, ul. Puławska 336, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000343248, NIP: 951-22-96-

008, kapitał zakładowy – 1.889.927  PLN („Winezja.pl”) 

  

§1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy  regulamin  (dalej  jako „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Oferty 

specjalnej dla klientów Winezja.pl, którzy zarejestrowali się na stronie internetowej 

www.winezja.pl/rejestracja (dalej łącznie jako „Klienci”) 

2. Warunki rejestracji jako Klienta Winezja.pl są dostępne na stronie internetowej 

www.winezja.pl. 

3. Regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych na odległość między Klientami a 

Winezja.pl. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2016 roku do odwołania. Odwołanie jest 

skuteczne, jeśli Klienci w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną datą odwołania 

zostaną o tym planowym odwołaniu powiadomione drogą mailową.   

5. Miejscem zawarcia umowy, której przedmiotem są produkty dostępne w ramach Oferty 

specjalnej, jest sklep Organizatora znajdujący się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 336. 

  

§2. Warunki korzystania z oferty specjalnej 

 

1. Do korzystania z Oferty specjalnej uprawnione są wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, 

zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dysponujące pełną zdolnością do 

czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie 

(„Uczestnicy”) i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego 

postanowienia. 

2. Z korzystania z Oferty specjalnej wyłączeni są członkowie organów spółki Winezja.pl, 

pracownicy oraz osoby współpracujące z Organizatorem lub podmiotami zależnymi lub 

dominującymi względem Organizatora, oraz ich osoby najbliższe. 



3. Aby skorzystać z Oferty specjalnej Uczestnik zobowiązany jest dodawać merytoryczne 

opinie dotyczące produktów zakupionych w sklepie Winezja.pl. („Opinie”)na zasadach 

określonych poniżej w niniejszym Regulaminie. 

4. Opinie można dodawać w zakładce Moje oceny w Moim koncie. Podstrona Oceny, Opinie i 

Tagi z winami dostępnymi do oceny dostępna jest po zalogowaniu się na stronie sklepu 

znajdującej się pod linkiem https://winezja.pl/logowanie.  

5. Opinie należy dodawać w zakładce Moje oceny w Moim koncie. Podstrona Oceny, Opinie i 

Tagi z winami dostępnymi do oceny dostępna jest po zalogowaniu się na stronie sklepu 

znajdującej się pod linkiem https://winezja.pl/logowanie.  

6. Opinia zamieszczona przez Uczestnika 

a. powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad 

poprawnej polszczyzny, 

b. musi zawierać jego osobiste przekonanie i ocenę opiniowanego produktu.  

7. W okresie obowiązywania Oferty specjalnej Organizator udostępnia na stronie 

www.winezja.pl/wino-za-opinie 3 produkty do wyboru w cenie 1 PLN brutto w 5 progach 

ilościowych opinii: 

a. 10 opinii 

b. 20 opinii 

c. 50 opinii 

d. 70 opinii 

e. 100 opinii 

8. Łączna ilość produktów dostępnych w okresie obowiązywania Oferty specjalnej będzie 

wynosiła 15. Produkty dostępne w ramach Oferty specjalnej. mogą ulec zmianie. 

Każdorazowo aktualne produkty dostępne będą na stronie www.winezja.pl/wino-za-opinie. 

9. Uczestnik może dokonać wyboru jednego z trzech produktów przewidzianych za 10 Opinii, 

już po dodaniu 10 Opinii do produktów, przy czym Uczestnik może kumulować Opinie, aby 

dokonać wyboru produktów przewidzianych w wyższych progach Opinii. 

10. Koszty przesyłki produktów zamówionych w ramach Oferty specjalnej będzie wynosić 0 PLN. 

Cena przesłanych produktów będzie zawierać w sobie koszt opakowania w wysokości 1 zł. 

11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego na 

stronie www.winezja.pl. W ramach Opinii. Zamieszczając Opinię Uczestnik potwierdza 

równocześnie, że treść Opinii jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw lub dóbr 

osobistych osób trzecich. 

12. Uczestnik poprzez zamieszczenie Opinii udziela Winezja.pl niewyłącznej licencji na 

wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, 

wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w 

szczególności w Internecie) tych Opinii. 

13. Organizator nie redaguje Opinii zamieszczanych przez Uczestników, ale zastrzega sobie 

prawo do odrzucenia Opinii, w szczególności gdy Opinia: 



I. jest kopią opisu opiniowanego produktu, 

II. jest kopią, w całości lub części, innych Opinii opublikowanych na www.winezja.pl, na 

stronie producenta opiniowanego produktu lub zawiera fragmenty treści z różnych 

źródeł, 

III. nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu, 

IV. nie ma wartości merytorycznej, 

V. zawiera treści reklamowe, inne treści o charakterze komercyjnym, treści o charakterze 

spamu lub odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż 

www.winezja.pl, a w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów 

internetowych oraz porównywarek cen, 

VI. zawiera dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp. 

VII. narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności 

intelektualnej, 

VIII. narusza obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym lub zawiera 

treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, 

propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje. 

 

§3. Reklamacje 

 

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Oferty specjalnej, jak również 

otrzymanego w ramach Oferty specjalnej wybranego przez siebie produktu. 

2. Klient zobowiązany jest zbadać produkt niezwłocznie po jego otrzymaniu, w obecności 

dostawcy. 

3. W przypadku reklamacji dotyczącej otrzymanego w ramach Oferty specjalnej produktu 

reklamacje 

te  można  składać  bezpośrednio  u  dostawcy,  składając  pisemne  oświadczenie  lub  popr

zez  przesłanie  wiadomości  e-mail   na   adres winezja@winezja.pl. 

4. W reklamacji dotyczącej otrzymanego w ramach Oferty specjalnej produktu należy podać 

imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer zamówienia, a także opisać wady 

produktów i przesłać otrzymane produkty, a także podać koszt przesyłki reklamacji. 

5. Reklamacja zostaje rozpoznana w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od chwili wpłynięcia 

reklamacji do Organizatora. O  wyniku  reklamacji  Klient  zostanie poinformowany 

wiadomością e-mail lub pocztą na adres doręczenia, jeśli Klient nie podał adresu e-mail. 

6. Zwrot pieniędzy za zamówienie i przesyłkę reklamacyjną w przypadku pozytywnego 

rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po jej uwzględnieniu. 

 

§4. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje na terytorium Polski 

mailto:winezja@winezja.pl


2. Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.winezja.pl/regulaminy-aktualnych-ofert-specjalnych 

3. Korzystanie z Oferty specjalnej jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika całości 

Regulaminu i wyrażeniem przez Uczestnika bezwarunkowej zgody na zastosowanie 

wszystkich jego zasad i postanowień. 

4. Winezja.pl jest obowiązana do dostarczenia produktów bez wad. 

5. O zmianach niniejszego Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani wiadomością e-mail 

przesłaną na podane przy rejestracji na stronie www.winezja.pl adresy. Zmiany nie mogą 

naruszać praw Uczestników wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem 

zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie 

internetowej www.winezja.pl/regulaminy-aktualnych-ofert-specjalnych 

6. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Sklepu 

mają zastosowanie przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa. 

7. Wszelkie wątpliwości dotyczące poszczególnych zapisów niniejszego Regulaminu należy 

interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Wszelkie pytania i uwagi, co do kontaktów telefonicznych, składania zamówień, niniejszej 

Oferty specjalnej, należy kierować na: 

a. adres poczty elektronicznej winezja@winezja.pl; 

b. w formie pisemnej przesłanej listem na adres: ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa; 

c. telefonicznie pod numerem 22 4724747. 
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