
Regulamin promocji 2016

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki promocji przewidzianych na rok 2016 przez 

serwis Patyna.pl prowadzony w domenie www.patyna.pl.

2. Właścicielem serwisu Patyna i domeny www.patyna.pl jest Obszar Roboczy Emilia Obrzut 

Numer NIP: 6751355416, numer REGON: 022032483.

3. W celu korzystania z promocji należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a także Re-

gulaminem Serwisu Patyna, Cennikiem i Polityką Prywatności. Wzięcie udziału w promocji jest 

równoznaczne z akceptacją wszystkich w/w dokumentów.

4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

a. Patyna - prowadzona przez administratora w języku polskim platforma sprzedaży on-line 

funkcjonująca pod adresem www.patyna.pl;

b. Administrator Patyny - Obszar Roboczy Emilia Obrzut, numer NIP: 6751355416, numer RE-

GON: 022032483.

c. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.patyna.pl oraz wszelkie jej pod-

strony.

d. Produkt - towar, który może być przedmiotem sprzedaży poprzez Patynę;

e. Sprzedawca - osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub praw-

na, która dokonała lub zamierza dokonać sprzedaży produktów poprzez serwis internetowy 

www.patyna.pl. Sprzedawcą może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności go-

spodarczej, jak i przedsiębiorca;

f. Sklep – osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których przed-

miot działalności obejmuje sprzedaż przedmiotów vintage o charakterze użytkowym lub deko-

racyjnym lub przedmiotów wykonanych z materiałów pochodzących z w/w okresu.

5. Wszystkie akcje promocyjne kierowane są wyłącznie do aktywnych Sklepów i Sprzedawców, 

którzy posiadają aktywne konto w serwisie Patyna.

§2

Szczegóły dotyczące promocji Renowacja

1. Administrator Patyny przewiduje prowadzenie akcji promocyjnej pod nazwą “Ręczna Robota”

2. Czas trwania akcji jest określony, akcja trwa od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

3. Promocja polega na przyznawaniu przez Administratora Patyny bonusu w wysokości 50 zł 

brutto za każdy sprzedany przez Sklep lub Sprzedawcę mebel lub lampę po renowacji. 

4. Warunkiem udziału w promocji jest oznaczenie w opisie przedmiotu, że Produkt stanowi 
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produkt po renowacji.

5. Prawo do uzyskania w/w bonusu Sklep lub Sprzedawca nabywa w momencie sprzedaży jed-

nego z przedmiotów określonych w punkcie 3 powyżej.

6. Bonus zostaje wypłacony na rachunek bankowy Sklepu lub Sprzedawcy po zaksięgowaniu 

wpłaty za zakupiony Produkt na rachunku bankowym Administratora Patyny, wraz z wypłatą 

środków w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z par. 10 Regulaminu.

7. W przypadku gdy klient, który zakupił Produkt, na podstawie którego Sklep lub Sprzedawca 

otrzymał bonus określony powyżej, odstąpił od umowy, nie dokonał płatności za Produkt w ter-

minie lub złożył zasadną reklamację, co skutkuje zwrotem przez Administratora Patyny całości 

ceny za zakupiony Produkt, Sklep lub Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu całości wypła-

conego bonusu. Zwrot następuje na rachunek bankowy Administratora Patyny w terminie 7 dni 

od daty poinformowania Sklepu lub Sprzedawcy o zaistnieniu jednej z sytuacji określonych w 

zdaniu pierwszym niniejszego punktu. 

§3

Szczegóły dotyczące promocji Bibelot

1. Administrator Patyny przewiduje prowadzenie akcji promocyjnej pod nazwą “Moc dorbia-

zgów”.

2. Czas trwania akcji jest określony, akcja trwa od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

3. Promocja polega na przyznawaniu przez Administratora Patyny bonusu w postaci braku po-

bierania prowizji sprzedażowej, o której mowa w Cenniku Patyny, od co 10 sprzedanego przez 

Sklep lub Sprzedawcę Produktu z kategorii Kuchnia lub Dekoracje (wyłączeniu podlegają pro-

dukty z kategorii Lampy). 

4. Uprawnienie do uzyskania w/w bonusu Sklep lub Sprzedawca nabywa z momentem sprze-

dania co 10. Produktu z kategorii produktów określonych powyżej.

§4

Szczegóły dotyczące promocji Sesja

1. Administrator Patyny przewiduje prowadzenie akcji promocyjnej pod nazwą “Lookbook”.

2. Akcja promocyjna trwa przez czas nieokreślony, od 1 lutego 2016 r. do odwołania.

3. W ramach akcji promocyjnej Administrator Patyny organizuje i realizuje sesje zdjęciowe, pu-

blikowane następnie w formie artykułów oraz lookbooków. Artykuły publikowane będą cyklicz-

nie.

4. Lookbooki mają na celu promocję Patyny, Sprzedawców i Sklepów, a także Produktów. Po-
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nadto mają na celu uświadamianie klientom Patyny w jaki sposób można komponować Produk-

ty dostępne poprzez Patynę z przedmiotami czy wnętrzami w innym stylu. 

5. Wszystkie publikowane lookbooki będą publikowane w formie internetowego magazynu.

6. Artykuły, lookbooki i magazyn będą publikowane w następujących miejscach: serwis patyna.

pl oraz rozsyłane do mediów i serwisów partnerskich. Administrator Patyny zastrzega sobie 

prawo zmiany miejsc publikacji, w tym zmniejszenia lub rozszerzenia zakresu publikacji.

7. Administrator Patyny dokonuje wyboru Produktów do najbliższej sesji zdjęciowej i kontaktuje 

się poprzez wiadomość e-mail ze Sprzedawcą lub Sklepem. Administrator Patyny dokonuje 

wyboru przedmiotów spośród aktualnej oferty Sklepu lub Sprzedawcy.

8. Administrator Patyny w terminie minimum 10 dni od planowanej daty sesji zdjęciowej infor-

muje Sprzedawcę o zakwalifikowaniu jego Produktów do sesji zdjęciowej. 

9. Administrator Patyny w terminie minimum 10 dni od planowanej daty sesji zdjęciowej in-

formuje Sprzedawcę o miejscu oraz dacie planowanej sesji zdjęciowej. Administrator Patyny 

uprawniony jest do zmiany miejsca i daty planowanej sesji zdjęciowej do 7 dni przed sesją.

10. W terminie minimum 5 dni od daty planowanej sesji zdjęciowej Sprzedawca obowiązany 

jest do potwierdzenia swojego udziału w sesji zdjęciowej w drodze wiadomosci e-mail wysła-

nej na adres, z którego otrzymał wiadomość zinformacją o planowanej sesji.

11. Zgoda Sprzedawcy lub Sklepu jest ostateczna i wiążąca. 

12. Sklep lub Sprzedawca obowiązany jest do przetransportowania Produktów na własny koszt 

i ryzyko na miejsce sesji zdjęciowej oraz z miejsca sesji zdjęciowej w wybrane przez siebie miej-

sce. Administrator Patyny nie zapewnia usług magazynowych na miejscu wykonywania sesji 

zdjęciowej.

13. Sklepowi lub Sprzedawcy nie przysługuje żadnego rodzaju wynagrodzenie, zwrot kosztów 

czy opłata od Administratora Patyny tytułem udziału w sesji zdjęciowej.

14. Administratorowi Patyny nie przysługuje żadnego rodzaju wynagrodzenie, zwrot kosztów 

czy opłata od Sklepu lub Sprzedawcy za zorganizowanie, realizację, publikację oraz promocję 

sesji zdjęciowej, artykułów czy lookbooków.

15. Sklep lub Sprzedawca obowiązany jest od momentu potwierdzenia swojego udziału w sesji 

zdjęciowej w trybie określonym w ust. 11 powyżej, do dnia pierwszego opublikowania artykułu 

lub lookbooku, do wyłączenia widoczności Produktów, które uwidocznione zostały w sesji zdję-

ciowej. Administrator Patyny uprawniony jest do wyłączenia widoczności Produktów we wła-

snym zakresie w razie niedokonania tego przez Sklep lub Sprzedawcę. Za powyższe Sklepowi 

lub Sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Administratora Patyny.

16. Przez 14 dni od daty pierwszego opublikowania sesji zdjęciowej Sklep lub Sprzedawca 

obowiązani są do sprzedaży widniejących na niej Produktów na wyłączność poprzez serwis 

Patyna, w trybie określonym w par. 7 ust. 5 Regulaminu Patyny.
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17. W przypadku zaniechania sprzedaży Produktów na wyłączność lub sprzedaży na wyłączność 

przez niepełny 14-dniowy okres (za wyjątkiem jego zakończenia wskutek sprzedaży poprzez 

Patynę), Sklep lub Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty Administratorowi Patyny równo-

wartości prowizji, którą zgodnie z Cennikiem zapłaciłby za sprzedaż Produktu poprzez serwis 

Patyna.

18. Administrator Patyny zobowiązuje się do udzielenia Sklepowi lub Sprzedawcy, którego Pro-

dukty uwidocznione zostały na sesji zdjęciowej, licencji niewyłącznej, nieograniczonej teryto-

rialnie, na okres 2 lat od daty wykonania sesji zdjęciowej. Licencja upoważnia do korzystania 

ze zdjęć wykonanych podczas sesji zdjęciowej wyłącznie na stronie internetowej Sklepu lub 

Sprzedawcy oraz w jego mediach społecznościowych. Licencja nie upoważnia do korzystania 

ze zdjęć poza w/w mediami, w szczególności w innych serwisach sprzedażowych. Umowa li-

cencji zawierana jest w terminie 7 dni od upływu 14-dniowego terminu sprzedaży Produktu na 

wyłączność w trybie określonym w ustępie powyżej. Warunkiem udzielenia w/w licencji jest wy-

stawienie Produktu na wyłączność przez pełny okres, w  trybie określonym w ustępach powyżej.

19. Administrator Patyny zobowiązuje się do bezpłatnej i płatnej promocji wykonywanych ar-

tykułów, lookbooków oraz sesji zdjęciowych. Forma, zakres oraz koszt promocji jest ustalany 

wyłącznie przez Administratora Patyny i zależy od rodzaju sesji zdjęciowej, zamierzanego celu 

oraz rodzaju prezentowanych Produktów.

§5

Postanowienia końcowe

1. Administrator Patyny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, w tym utracone zyski, 

które Sklep lub Sprzedawca niebędący Konsumentem poniósł w związku z udziałem w w/w 

akcjach promocyjnych.

2. Administrator Patyny zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia bonusu lub wykluczenia 

Sklepu lub Sprzedawcy niebędącego Konsumentem z akcji promocyjnej bez podania przyczy-

ny. Za powyższe nie przysługują Sklepowi lub Sprzedawcy niebędącemu Konsumentem żadne-

go rodzaju roszczenia wobec Administratora Patyny.

3. Administrator Patyny zastrzega sobie prawo zmiany wobec Sklepów lub Sprzedawców nie-

będących Konsumentem warunków akcji promocyjnych, zmniejszenia lub zwiększenia przyzna-

wanych bonusów, zmiany warunków przydzielania bonusów, a także wydłużenia lub skrócenia 

trwania akcji promocyjnej.

4. Administrator Patyny zastrzega sobie prawo zmiany wobec Sprzedawców będących Konsu-

mentem warunków akcji promocyjnych, zwiększenia przyznawanych bonusów, zmiany warun-

ków przydzielania bonusów (poprzez ich rozszerzenie), a także wydłużenia trwania akcji promo-
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cyjnej, jednak wyłącznie w przypadku gdy zmiany te będą dokonywane na korzyść Sprzedawcy. 

5. O zmianie regulaminu promocji Sprzedawca będący Konsumentem zostanie poinformowa-

ny w terminie 7 dni przed planowaną zmianą regulaminu. Zmiany nie będą nigdy dotyczyły 

transakcji wykonanych, rozpoczętych oraz trwających.

6. Do ewentualnych sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu właściwy jest właści-

wy rzeczowo sąd Apelacji Katowickiej.


