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1. Niniejszy regulamin („Regulamin”„Regulamin”„Regulamin”„Regulamin”)    określa warunki i zasady prowadzenia akcji 

promocyjnej pod nazwą „rabat 10% na wszystkie produkty dla Klientów PKO Banku 

Polskiego” („Promocja”).„Promocja”).„Promocja”).„Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest Agnieszka Adamska, przedsiębiorca wpisany do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  prowadząca działalność gospodarczą 

pod firmą AtiBaby Agnieszka Adamska przy ul Światowida 60c/77, 03-144 Warszawa NIP 

769 – 179-26-73,  REGON: 142568012 („Organizator”„Organizator”„Organizator”„Organizator”). 

3. Promocja umożliwia otrzymanie przez Klientów PKO Banku Polskiego posiadających 

aplikację mobilną IKO 10% zniżki na produkty w sklepie internetowym www.olmik.pl  

4. Promocja obowiązuje od 1-21 lipca 2013 r. i dotyczy Klientów PKO Banku Polskiego, 

którzy mają aktywną usługę IKO w trakcie trwania promocji lub ją aktywują w dniach 1-7 

lipca 2013 r.  

5. Warunkiem skorzystania z promocji przez Klienta PKO Banku Polskiegojest: 

5.1 wyrażenie zgody na marketing elektroniczny Banku oraz marketing podmiotów 

współpracujących z Bankiem, 

5.2 podanie w polu „Kod rabatowy” hasła „IKO” w trakcie dokonywania zakupów    

6. Promocją objęte są wszystkie produkty www.olmik.pl 

7. Zniżka w wysokości 10% naliczana jest automatycznie po wpisaniu hasła „IKO”  w polu 

kod rabatowy. 

8. Promocja przeznaczona jest dla osób, które w trakcie trwania Promocji wpiszą hasło „IKO”  

w polu „Kod rabatowy” w trakcie dokonywania zakupów w sklepie internetowym 

www.olmik.pl   

9. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji będą rozwiązywane zgodnie z procedurą 

reklamacyjną AtiBaby Agnieszka Adamska zawartą w regulaminie na stronie 

http://olmik.pl/reklamacje-i-zwroty 

10. Promocja nie łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi organizowanymi przez 

Organizatora. 

11. Zamówienia zgodne z promocją „10% zniżki na produkty www.olmik.pl dla Klientów PKO 

Banku Polskiego” będą realizowane zgodnie z Regulaminem serwisu znajdującym się pod 

adresem http://olmik.pl/reklamacje-i-zwroty 

12. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie AtiBaby Agnieszka Adamska w Warszawie. 


