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I. Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem Promocji Bliskapaczka.pl BaseLinker jest Sendit S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

(53-609), przy ul. Wagonowej 2B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000552519, posiadająca NIP: 7792428503 oraz 

kapitał zakładowy w wysokości: 500.000,00 PLN (wpłacony w całości). Z Organizatorem można 

kontaktować się pocztą elektroniczną: sprzedaz@sendit.pl. 

2. Organizator prowadzi  serwis  w  domenie  bliskapaczka.pl,  zwany  dalej  „Bliskapaczka.pl”,  

w ramach którego świadczy na warunkach regulaminu Bliskapaczka.pl elektroniczną usługę 

(zwaną dalej „Usługą”) umożliwiającą zawarcie przez użytkownika Bliskapaczka.pl umowy      

z przewoźnikiem, w tym złożenie zlecenia (zwanego dalej „Zleceniem”) wykonania usługi 

przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia przesyłki. 

3. Przewoźnikami (zwanymi dalej „Przewoźnikami”) są podmioty uprawnione do przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek, z którymi Organizator zawarł umowę na wykonywanie 

zleceń na rzecz użytkowników Bliskapaczka.pl 

4. Przedmiotem niniejszego Regulaminu Promocji Bliskapaczka.pl BaseLinker (zwanego dalej 

„Regulaminem”) jest określenie warunków promocyjnego świadczenia Usług Bliskapaczka.pl 

przez Organizatora (zwanego dalej „Promocją”). 

II. Warunki Promocji 

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla usługobiorców korzystających z usług świadczonych 

w ramach serwisu baselinker.com (zwanego dalej „BaseLinker”), w celach związanych 

bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową usługobiorcy, na warunkach 

określonych regulaminem BaseLinker dostępnym na stronach BaseLinker. 

2. Warunkiem korzystania z Promocji jest: 

1) utworzenie konta w Bliskapaczka.pl w trakcie trwania promocji, 

2) dokonanie przez usługobiorców BaseLinker integracji z Bliskapaczka.pl (opis integracji z 

Bliskapaczka.pl znajduje się na stronach Bliskapaczka.pl), 

3) otrzymanie przez usługobiorcę w wyniku integracji cennika Promocji (zwany dalej 

„Cennikiem”); 

4) składanie Zleceń poprzez przekierowanie zamówienia znajdującego się w BaseLinker do 

Bliskapaczka.pl. 

3. Zlecenia złożone zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2 powyżej, będą objęte 

promocyjnym Cennikiem. 

4. Promocja trwa od 1 października 2020 do 31 grudnia 2020. 

5. Usługobiorca BaseLinker, który spełni warunki uczestnictwa w Promocji staje się uczestnikiem 

Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”). 

6. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 
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7. Jeżeli usługobiorca nie otrzyma Cennika w wyniku dokonanej integracji określonej w pkt II.2.1), 

a chciałby uczestniczyć w Promocji, powinien skontaktować się z Organizatorem na adres: 

sprzedaz@sendit.pl. 

 
III. Pozostałe postanowienia 

1. Uczestnik Promocji zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków. 

Podmiot, który nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie nie jest 

uprawniony do korzystania z Promocji i Cennika. W przypadku, jeżeli dotychczasowy Uczestnik 

złoży Zlecenie z pominięciem warunku określonego pkt II.2.4) Regulaminu, Organizator jest 

uprawniony do przeliczenia cen Usług, w tym Zleceń, zgodnie z cennikiem Bliskapaczka.pl 

obowiązującym bez Promocji, stanowiącym załącznik do Regulaminu Bliskapaczka.pl 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Promocji 

niewłaściwych danych. 

3. Naruszenie przez Uczestników Promocji któregokolwiek z postanowień niniejszego 

Regulaminu, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów 

prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Promocji, upoważnia 

Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Promocji. 

4. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora. 

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 

Bliskapaczka.pl, dostępnego na stronach bliskapaczka.pl. 
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