
 

Specjalna Oferta Poleć Winezja.pl 
znajomym 

 
 

Organizatorem Specjalnej Oferty Poleć Winezja.pl znajomym jest Winezja.pl Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Puławskiej 336, kod pocztowy 02-819 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000343248.   

 

§1. Postanowienia ogólne 

 

1. Korzystania ze Specjalnej Oferty Poleć Winezja.pl Znajomym odbywa się na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Specjalna Oferta Poleć Winezja.pl Znajomym dostępna jest na stronie portalu Winezja.pl pod 

adresem https://new.winezja.pl/oferty-specjalne/polecaj-i-oszczedzaj  

3. Ze Specjalnej Oferty Poleć Winezja.pl Znajomym można korzystać od dnia 28 czerwca 2013 

do odwołania. 

4. Specjalna Oferta Poleć Winezja.pl nie łączy się z innymi promocjami i rabatami dostępnymi dla 

Klientów Winezja.pl, z zastrzeżeniem §2 ust. 3 lit.h. 

5. Specjalna Oferta Poleć Winezja.pl Znajomym skierowana jest wyłącznie do osób pełnoletnich. 

  

§ 2. Przedmiot i warunki skorzystania ze Specjalnej Oferty Poleć 

Winezja.pl znajomym 

 

1. Przedmiotem Specjalnej Oferty Poleć Winezja.pl Znajomym, jest możliwość otrzymania 

kuponów rabatowych za polecenie Winezja.pl. Kupony rabatowe może otrzymać wyłącznie 

zarejestrowany Klient Winezja.pl. 

a. Kupon rabatowy na zakup jednego z zestawów promocyjnych dostępnych na stronie 

https://winezja.pl/oferty-specjalne/zestawy-promocyjne. Kupon przysługuję za rejestrację 

osoby, niebędącej Użytkownikiem lub Klientem Sklepu Winezja.pl (Kupon 10%), która 

rejestracji dokona za pomocą linka otrzymanego od osoby Polecającej. Osoba 

Polecająca, chcąca skorzystać z promocji może pobrać link polecający ze strony 

https://winezja.pl/polecanie-winezji. Kupon ważny jest 3 dni od momentu rejestracji 

dokonanej przez osobę polecaną. 

 

https://new.winezja.pl/oferty-specjalne/polecaj-i-oszczedzaj


b. Kupon rabatowy o wartości 45,00 PLN brutto wymienny na 20% rabatu, na zakup 6-ciu 

lub więcej win (Kupon 20%) w momencie, gdy osoba polecana złoży zamówienie w 

Sklepie Winezja.pl jako Użytkownik; 

2. Uczestnikiem Specjalnej Oferty Poleć Winezja.pl znajomym może być Klient, który spełnia 

łącznie następujące warunki: 

a. jest osobą pełnoletnią; 

b. zaakceptował warunki Regulaminu Sklepu www.winezja.pl; 

c. założył konto i dokonał rejestracji w Sklepie www.winezja.pl; 

d. nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, tj. nie 

znajduje się w stanie nietrzeźwości w chwili składania zamówienia. 

3. Warunki otrzymania Kuponu 10% w ramach Specjalnej Oferty Poleć Winezja.pl Znajomym: 

a. Portal Winezja.pl należy polecać osobom pełnoletnim za pośrednictwem skopiowanego 

linka znajdującego się na stronie www.winezja.pl/polecanie-winezji; 

b. Kupon 10% ważny jest przez 3 dni od momentu rejestracji osoby polecanej, na stronie 

Winezja.pl (tylko rejestracja za pośrednictwem wysłanego linka); 

c. Aby zrealizować Kupon 10%, należy dodać do koszyka dowolny zestaw promocyjny 

dostępny pod adresem https://winezja.pl/oferty-specjalne/zestawy-promocyjne; 

d. Kupon 10% nie obowiązuje przy zakupie zestawów z oferty startowej, dostępnej na 

stronie: https://winezja.pl/oferty-specjalne/zestawy-startowe 

e. Kupon 10% nie obejmuje ceny transportu, a koszt dostawy uzależniony jest od wartości 

zamówienia po uwzględnieniu Kuponu Polecającego i liczony jest wg. stawek podanych 

w Polityce Cenowej i Cenniku Transportu. 

f. Kupon 10% obniża wartość zestawu promocyjnego o dodatkowe 10% od ceny 

zrabatowanej. 

4. Warunki otrzymania przez polecającego Użytkownika/Klienta Kuponu 20% w ramach 

Specjalnej Oferty Poleć Winezja.pl Znajomym: 

a. Polecający Użytkownik/Klient otrzymuje Kupon 20% w momencie gdy osoba polecona 

złoży zamówienie w Sklepie winezja.pl jako Użytkownik; 

b. Kupon 20% ważny jest przez okres 3 (trzech) miesięcy; 

c. Kupon 20% można wykorzystać przy zakupie minimum 6-ciu dowolnie wybranych win w 

Sklepie www.winezja.pl; 

d. Wina wchodzące w skład zamówienia z wykorzystaniem Kuponu 20% są zamawiane w 

Cenach Podstawowych, od nich jest odejmowana wartość Kuponu 20%; 

e. Aby zrealizować Kupon 20% należy: 

i. dodać do koszyka 6 lub więcej win; 

ii. wpisać otrzymany nr Kuponu 20% w wyznaczonym polu w koszyku; 

iii. dokonać wyboru formy realizacji Kuponu 20%: zmniejszenie wartości zamówienia o 

45,00 PLN brutto lub skorzystanie z rabatu 20% od wartości brutto; 



f. Kupon 20% nie obejmuje ceny transportu, a koszt dostawy uzależniony jest od wartości 

zamówienia po uwzględnieniu Kuponu Polecającego i liczony jest wg stawek podanych w 

Polityce Cenowej i Cenniku Transportu. 

g. Kupon 20% nie łączy się z innymi promocjami w Sklepie Winezja.pl i jest aktywny 

wyłącznie dla Cen Podstawowych. 

5. W ramach oferty specjalnej Poleć Winezja.pl każdy nowy polecony Użytkownik/Klient 

otrzymuje możliwość skorzystania ze specjalnego zestawu Na Start: https://winezja.pl/oferty-

specjalne/zestawy-startowe 

6. Informacje i statusy wysłanych poleceń oraz informacje o wygenerowanych kodach do 

Kuponów Polecającego znajdują się w zakładce Moja Winezja / Moje Polecenia. 

 

§ 3. Warunki końcowe 

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, ma zastosowanie Regulamin Sklepu 

Winezja.pl i jego załączniki, które dostępne są pod adresem https://winezja.pl/regulamin-sklepu   


