
 

 

 
 

 

Regulamin Programu  „Strefa Najlepszych Cen” 

 

Organizatorem Programu „Strefa Najlepszych Cen” jest DrumCenter.pl z siedzibą sklepu przy ul. Koperkowej 17, 86-031 

Osielsko k. Bydgoszczy 

Program „Strefa Najlepszych Cen” jest programem przeznaczonym wyłącznie dla klientów posiadających konto w sklepie 

internetowym DrumCenter.pl do którego przypisane są zrealizowane i niezwrócone zamówienia.  

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Uczestnik Programu „Strefa Najlepszych Cen” bierze udział w programie osobiście, a jego członkostwo nie 

podlega przeniesieniu na inną osobę. 

1.2 Prawa związane z Programem „Strefa Najlepszych Cen” nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w 

inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w 

niniejszym Regulaminie Programu. 

1.3 Prawo do korzystania z upustów cenowych w programie „Strefa Najlepszych Cen”, przysługuje wyłącznie 

klientom sklepu internetowego drumcenter.pl, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki: 

- posiadają aktywne konto w sklepie internetowym drumcenter.pl 

- posiadają przypisane do konta zrealizowane, opłacone i niezwrócone  przynajmniej jedno zamówienie, 

złożone w ciągu ostatnich 36 miesięcy. 

- są osobą fizyczną mającą ukończone 18 lat / poniżej 18 lat za zgodą osoby rodzica lub prawnego opiekuna. 

1.4 Dodawanie i weryfikacja Uczestnika do Programu „Strefa Najlepszych Cen” odbywa się ręcznie przez 

Organizatora. 

 

 

2. Realizacja upustów 

2.1 Rabaty / Ceny specjalne na towary i grupy towarowe biorące udział w Programie „Strefa Najlepszych Cen” 

naliczają się automatycznie po zalogowaniu Uczestnika na swoje konto. Ceny uwzględniające rabaty są 

widoczne w listingu towarów, karcie produktu oraz na podstronie Programu „Strefa Najlepszych Cen”, która 

pokazuje wszystkie ceny specjalne przyznane Uczestnikowi. 

2.2 Realizacja upustu odbywa się poprzez złożenie zamówienia z produktem / produktami objętymi Programem 

”Strefa Najlepszych Cen”  w sklepie internetowym drumcenter.pl . 

2.3 Organizator ma wyłączne prawa ustalania, które towary / grupy towarów objęte są Programem „Strefa 

Najlepszych Cen”. 

2.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rabatów i oferty produktowej w ramach Programu „Strefa 

Najlepszych Cen” bez uprzedniego powiadomienia. 

 

 

3. Zakończenie Programu „Strefa Najlepszych Cen” 

3.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu „Strefa Najlepszych Cen” w każdym 

momencie. 

3.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu „Strefa Najlepszych Cen” Organizator jest zobowiązany 

do umieszczenia na stronie sklepu internetowego drumcenter.pl stosownej informacji o zawieszeniu lub 

zakończeniu działalności Programu przez okres 14 dni od daty zakończenia, zawieszenia. 

 

 

4. Zmiany Regulaminu Programu „Strefa Najlepszych Cen” 

4.1 Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym momencie bez 

uprzedniego powiadomienia. 

 

 

5. Akceptacja Regulaminu  

5.1 Niniejszy Regulamin Programu „Strefa Najlepszych Cen” będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z 

chwilą każdorazowego skorzystania z Programu. 


