
Regulamin akcji promocyjnej dla klientów sklepu internetowego www.wonderwall-studio.pl  

20% Black Friday w dniu 25 listopada 2022 roku. 

 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą „20% Black Friday”, organizowanej 
przez Idealab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 

Organizator promocji - Idealab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. 
Bułgarskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000552098, 
posiadająca NIP 6772387835 oraz REGON 361183877. 

Klient - osoba fizyczna posiadająca co najmniej 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która w okresie trwania Promocji dokona zakupów i innych 
czynności na zasadach określonych w Regulaminie. 

Akcja promocyjna 

Promocja jest przeznaczona dla Klientów sklepu internetowego Organizatora promocji, prowadzonego 
pod adresem www.wonderwall-studio.pl, a polegająca na wykorzystaniu przez Klienta kodu 
rabatowego, obniżającego ceny zakupionych przez niego tapet (z wyłączeniem innych produktów 
obecnych w asortymencie sklepu oraz działu outlet) o 20%. 

Kod rabatowy jest o treści BLACKFRIDAY, a jego użycie upoważnia Klienta do zakupu tapet z rabatem 
20% od prezentowanej w sklepie ceny brutto. 

Regulamin - niniejszy dokument, który definiuje warunki i zasady udziału Klienta w Promocji. 

Czas trwania akcji promocyjnej i jej zakres 

Promocja trwa w dniu 25 listopada 2022 roku, do godz.24.00 oraz dotyczy wyłącznie zakupów w sklepie 
internetowym Organizatora promocji. 

Akcja promocyjna dotyczy zakupu produktów z kategorii „tapety”. 

Promocja nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi i wyprzedażami. 

Warunki uczestnictwa w Promocji 

Klient, aby skorzystać z Promocji, powinien wpisać kod rabatowy o treści BLACKFRIDAY na stronie 
internetowej pod adresem www.wonderwall-studio.pl  w koszyku przed złożeniem zamówienia. 

Rabat 20% wynikający z kodu rabatowego zostanie naliczony w stosunku do wszystkich produktów 
Klienta, które są przedmiotem akcji promocyjnej. 

Gwarancja dostawy  

Organizator promocji gwarantuje dostawę towaru przed 24 grudnia br. ale tylko dla zamówień 
złożonych oraz opłaconych w dniu 25 listopada 2022 r. Natomiast nie odpowiada za opóźnienia w 



dostawie powstałe z przyczyn od niego niezależnych lub spowodowane pracą firm kurierskich w okresie 
przedświątecznym. 

Postanowienia końcowe 

Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji. 


