
Regulamin promocji “150zł+100zł na dobry content” 

 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki promocji pod nazwą “150zł+100zł na dobry content” 

uprawniającej do skorzystania z promocyjnej oferty na korzystanie z modułu Content Premium 

w WhitePress.  

 

2. Organizatorem Promocji jest przez spółkę WhitePress Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku – 

Białej (43-300), przy ul. Legionów 26/28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod 

numerem KRS 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 (dalej Organizator).  

 

3. Czas trwania promocji to 20.01.2021-5.04.2021. Organizator zastrzega sobie możliwość 

wydłużenia promocji.  

 

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie w module Content Premium w 

platformie WhitePress usługi napisania treści przez copywriterów za co najmniej 150 zł netto i 

wysłanie KODU “CP100”, „SEMKRK100”, „Semstorm100”,”NM100” na maila 

joanna@whitepress.pl wraz z adresem mailowym, na który założone jest konto reklamodawcy w 

WhitePress.  

 

5. W ramach promocji WhitePress doładowuje kasę reklamodawcy na kwotę 100 zł netto, do 

wykorzystania w dowolnym module platformy. Kwoty nie można wypłacić w formie ekwiwalentu 

pieniężnego. Organizator dokona doładowania w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania 

maila z kodem. Przed doładowaniem Organizator zweryfikuje czy uczestnik promocji spełnił 

wymagania opisane w punkcie 4. Regulaminu.  

 

6. Doładowaną kwotę należy wykorzystać w terminie 30 dni roboczych od otrzymania 

doładowania.  

 

7. Reklamodawca może skorzystać z promocji tylko jeden raz. Dotyczy to także promocji 

publikowanych w mediach branżowych i u partnerów z dedykowanymi kodami. Jeśli 

reklamodawca skorzystał z kodu podanego na stronie organizatora „CP100”, nie może 

wykorzystać kodu podanego w innym źródle.  

 

8. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. 

 

9. Promocja skierowana jest do reklamodawców WhitePress, którzy posiadają aktywne konto w 

platformie oraz zaakceptowali regulamin reklamodawcy. 

 

10. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym 

Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu WhitePress.  

 

11. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać na adres e-mail redakcja@whitepress.pl. 

W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn 

mailto:joanna@whitepress.pl
mailto:redakcja@whitepress.pl


uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od 

dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez 

organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi 

Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia 

roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

12. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku 

zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: 

 

a) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; 

b) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji; 

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi. 

 

13. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst Regulaminu 

poprzez jego publikację na stronie www.whitepress.pl. Zmiana Regulaminu nie wpływa na 

zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany. 

 

14. Wszystkie kwestie nieuregulowane w tym Regulaminie zostały poruszone w regulaminie 

https://www.whitepress.pl/regulamin-reklamodawcy oraz odwołują się do powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa polskiego. 
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