
REGULAMIN PROMOCJI „2 in 1” 
  

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa 
się promocja pod nazwą „2 in1” (dalej „Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest Wabbit Software Łukasz Fedorko z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14 lok. 107, NIP 7141757720, (dalej: 
„Organizator”). 

3. Promocja odbywa się na platformie wabbit.pl należącej do 
Organizatora („Platforma”): 

1. www.wabbit.pl,  

4. Promocja obowiązuje od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. lub do wyczerpania 
1000 subskrypcji misięcznych  (dalej „Okres Promocji”). 

5. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne dokonujące zakupów w 
celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową 
(dalej: „Uczestnik”).  

§ 2 Warunki Promocji 

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu wybranych przez Organizatora 
produktów z rabatem 50% od ceny pierwotnej -2 miesiące subskrypcji w cenie 1 
misiąca: 

a. lista produktów dostępnych w promocji znajduje się na stronie wabbit.pl. Aby 
ją znaleźć należy przejść do listy produktów objętych promocją, 

b. promocja obejmuje tylko i wyłącznie ww. produkty i trwa do wyczerpania 
1000 zakupionych subskrypcji lub zakończenia okresu promocji, 

c. w celu wzięcia udziału w Promocji na platformie należy: dodać do koszyka 
wybrane produkty i zarejestrować użytkownika na platformie 

2. Promocja nie łączy się i nie sumuje z żadnymi innymi promocjami lub rabatami 
obowiązującymi u Organizatora w Okresie Promocji. 

   
§ 3 Postanowienia końcowe 

1. W wypadku wyczerpania 1000 subskrypcji, Organizator jest uprawniony do 
wcześniejszego zakończenia Promocji lub do jej ograniczenia. 

2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter 
informacyjny. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 
5. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą 

losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik 
zależy od przypadku o których mowa w Ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

6. Regulamin Promocji jest dostępy pod adresem https://wabbit.pl/ (w Okresie 
Promocji oraz przez 14 dni od jej zakończenia) 


