
Regulamin promocji „Kup rower, a my złożymy go za darmo” 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji pod nazwą „Kup rower, a my 
złożymy go za darmo”, zwanym dalej Promocją. 

2. Organizatorem Promocji jest DADELO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-
145 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Bydgoszczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000708589, 
zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 953-265-84-37, będącą 
płatnikiem podatku VAT od towarów i usług, REGON 363292435, kapitał zakładowy 
1373500 zł („Organizator”). 

3. Miejscem przebiegu sprzedaży promocyjnej jest sklep internetowy 
www.centrumrowerowe.pl 

4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 
22.05.2019, godz. 00:00 do 24.05.2019, godz. 23:59. 
 

II. Zasady promocji 
 

1. Promocja dotyczy wszystkich rowerów dostępnych w sklepie www.centrumrowerowe.pl 
oprócz rowerków biegowych i rowerów stacjonarnych. 

2. Użytkownik płaci 0 zł za opcję dostawy „Kurier - rower wstępnie złożony (do 48h)”. 
3. Usługa „Kurier - rower wstępnie złożony (do 48h)” obejmuje: 

I. Montaż kierownicy w sporniku kierownicy (ułożenie kierownicy jest ustalane 
według serwisanta, ponieważ regulacja kierownicy jest kwestią indywidualną, 
klient ustawia ją pod swój styl jazdy i wygodę). 

Ze względów logistycznych kierownica może być opuszczona w dół, tak aby 
rower zmieścił się do przeznaczonego kartonu pod wysyłkę. 

II. Regulacja przerzutek tylnych i przednich. 
III. Regulacja hamulców (w niektóry przypadkach odpowietrzanie hamulców 

hydraulicznych) 
IV. Montaż przedniego koła. 
V. Montaż siodła do wspornika siodła. 

VI. Montaż wspornika siodła z zamontowanym siodłem do ramy (wysokość 
siedziska jest ustawiana według serwisanta, ponieważ ustawienie wysokości 
siedziska jest kwestią indywidualną Klienta). 

VII. Pompowanie powietrza do kół. 
VIII. Montaż błotników (jeżeli rower posiada błotniki  w zestawie). 

IX. Montaż lampki przedniej oraz sprawdzenie czy lampki są sprawne (jeżeli 
lampki są w oryginalnym zestawie). 

X. Montaż akcesoriów dodatkowych (dzwonek, odblaski które zostały dołączone 
do kompletu). 

XI. Montaż mocowania kosza kierownicy (jeżeli rower posiada kosz w zestawie). 
4. W gestii Klienta pozostaje przykręcenie pedałów, mostka oraz wyprostowanie 

kierownicy.  
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5. Rower wysyłany jest w przeznaczonym do tego celu kartonie. 
6. Czas wysyłki rowerów wynosi do 48 h. 

 
III. Dane osobowe 

 
1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej 

w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację 
dotyczącą promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem 
danych osobowych Uczestników jest spółka DADELO S.A z siedzibą w Bydgoszczy  ul. 
Podleśna 17. 

2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby 
przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych 
osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.centrumrowerowe.pl , które są 
dostępne na https://www.centrumrowerowe.pl/polityka-prywatnosci/ 
 

IV. Reklamacje, zwroty i wymiany 
 

1. Reklamacje można składać korzystając z gotowego formularza 
https://www.centrumrowerowe.pl/files/docs/formularz-reklamacyjny-
centrumrowerowe.pdf?v=1, który jest dostępny na stronie 
https://www.centrumrowerowe.pl/centrum-pomocy/jak-wyglada-procedura-reklamacji-
towaru-w-centrumrowerowe-pl/ 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora promocji w ciągu 14 dni od 
otrzymania reklamacji. 

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową lub 
telefoniczną. 

4. Uczestnikowi, który dokonał zakupu produktu objętego Promocją przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu 
Internetowego. 

 
V. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin promocji jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora: DADELO 

S.A. (ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz) oraz na stronie internetowej 
www.centrumrowerowe.pl. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie 
obowiązujące przepisy, w tym zwłaszcza Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017 poz. 459 ze zm.) 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z 
ważnych przyczyn (w tym zwłaszcza – na wypadek zmian w powszechnie obowiązujących 
przepisach) – o czym powinien każdorazowo poinformować Uczestników. Zmiany w 
Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników promocji. 

4. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od 
przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 roku o grach losowych (dz. U. Nr 201 poz. 1540). 
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