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REGULAMIN PROMOCJI 

„Przedsprzedaż Mind.Book” 

 

§ 1. [Promocja] 

 

1. Promocja „Przedsprzedaż Mind.Book” („Promocja”) jest organizowana przez spółkę 

działającą pod firmą CORPUS MIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Gostyniu przy ul. Bernarda Śliwińskiego 21, 63-800 Gostyń, REGON: 389724009, NIP: 

6961899192, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000917515, o kapitale 

zakładowym 5.000,00 zł („Organizator” lub „Sprzedawca”), w prowadzonym przez 

Organizatora sklepie internetowym dostępnym pod adresem: https://corpusfarmy.pl („Sklep”). 

2. Promocja przeprowadzana zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem („Regulamin 

Promocji”), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności 

dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają 

postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: 

https://corpusfarmy.pl/regulamin/ („Regulamin Sklepu”). 

3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu („Klienci”), którzy w okresie Promocji dokonają 

zakupu notatnika Mind.Book („Notatnik Mind.Book”), na zasadach wynikających  

z Regulaminu Promocji.  

 

§ 2. [Przedsprzedaż] 

 

1. W okresie od dnia 6 września 2021 r. do dnia 30.09.2021 r. lub do dnia wyczerpania nakładu 

Notatnika Mind.Book. Sprzedawca prowadzić będzie przedsprzedaż Notatnika Mind.Book,  

co oznacza, że w tym okresie Klienci mogą zamawiać w Sklepie Notatnik Mind.Book, jednakże 

z uwagi na fakt, iż Promocja ma charakter przedsprzedaży, dostawa Notatnika Mind.Book 

zostanie zrealizowana zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 Regulaminu Promocji 

(„Przedsprzedaż”).  

2. Notatnik Mind.Book zakupiony podczas Przedsprzedaży zostanie wysłany przez Sprzedawcę 

po jego wydrukowaniu przez drukarnię. Wysyłka Notatnika Mind.Book planowana jest  

w okresie od 20 września do 10 października 2021 r., przy czym Notatnik Mind.Book zostanie 

wysłany nie później niż do dnia 30 października 2021 r.  

3. Notatnik Mind.Book, zakupiony podczas Przedsprzedaży, wysłany zostanie przez 

Sprzedawcę bez pobierania od Klienta kosztów dostawy. Dostawa zostanie zrealizowana pod 

adres wskazany przez Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Inpost. 

Orientacyjny termin dostawy od dnia wysłania przez Sprzedawcę wynosi 1-2 dni.  
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4. W ramach Przedsprzedaży, Klient jest uprawniony do zakupu dowolnej ilości Notatników 

Mind.Book, przy czym w związku z tym, że Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną, Sprzedawca 

może wprowadzić ograniczenie, limitujące dostępnych sztuk Notatnika Mind.Book dla jednego 

Klienta.   

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora. 

 

§ 3. [Reklamacje] 

 

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie  

z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności pisemnie na adres 

korespondencyjny Organizatora: CORPUS MIND sp. z o.o. ul. Bernarda Śliwińskiego 21,  

63-800 Gostyń lub na adres e-mail: kontakt@corpusfarmy.pl.  

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne  

i adresowe Klienta, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Organizator 

dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. 

Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni. 

 

§ 4. [Postanowienia końcowe] 

 

1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem 

corpusfarmy.pl/regulaminprzedsprzedazmindbook. 

2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w Polityce prywatności pod 

adresem: https://corpusfarmy.pl/privacy-policy/.  

3. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres korespondencyjny 

Organizatora: CORPUS MIND sp. z o.o. ul. Bernarda Śliwińskiego 21, 63-800 Gostyń lub na 

adres e-mail: kontakt@corpusfarmy.pl. 

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu 

zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. 
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