
 
 

Regulamin Promocji „Formlabs 2022” 
 

1. Niniejsza Promocja o nazwie „Formlabs 2022” nie jest grą losową ani zakładem 
wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), jak również konkursem. 

2. Promocja „Formlabs 2022” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana przez 
firmę CadXpert P. Gurga M. Dukat Spółka Komandytowa, KRS: 0000977061, 
NIP: 6751526384, REGON: 362831114, Ciepłownicza 23, 31-574 
Kraków (dalej: "Organizator"). 

3. Sklep Organizatora (zwany dalej „Sklep”) znajduje się pod adresem internetowym: 
https://sklep.cadxpert.pl/ 

4. Promocja trwa od 29 września do 13 października 2022 roku.  
5. Promocja jest adresowana do Uczestników, którzy w czasie trwania Promocji 

dokonają w sklepie Organizatora zakupu: 
• akcesoriów Formlabs 
• materiałów Formlabs 
• urządzeń Formlabs 

6. Jeśli Uczestnik w trakcie trwania promocji złoży i opłaci zamówienie za 
minimum 2000zł brutto, to koszty wysyłki zamówienia pokrywa 
Organizator.  

7. Jeśli Uczestnik w trakcie trwania promocji zakupi 10 litrów dowolnej żywicy 
przeznaczonej do drukarek Formlabs, otrzyma prezent w formie Resin Tank 
(zwany dalej „Prezent”) przeznaczony do drukarki Formlabs Form 2 lub 
Formlabs Form 3. O wybranym modelu Prezentu decyduje Uczestnik 
wysyłając informację na adres mailowy: zamowienia@druk3d.cx podając 
przy tym numer zamówienia.  

8. Organizator prześle Prezent Uczestnikowi w terminie 30 dni od dnia spełnienia 
wszystkich warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie na adres na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Uczestnika w formularzu 
rejestracyjnym Konkursu lub będzie przekazane osobiście. Uczestnik jest 
zobowiązany pisemnie potwierdzić odbiór Prezentu. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanego Prezentu. 
Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producenta. 

10. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Promocji powinny być kierowane na 
piśmie pod adresem Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – promocja Formlabs 
2022”. 

11. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, jak 
również opis przyczyn reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez 
Organizatora w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania 
Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres wskazany przez 
Uczestnika.  

12. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji 
13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji i obowiązuje do 

czasu jej zakończenia. 
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  
 
 


