
REGULAMIN PROMOCJI

Zniżka edukacyjna

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady udzielania zniżek 
edukacyjnych.

2. Organizatorem Promocji jest firma Cortland Sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 
60-122 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr: 0000031468, Kapitał 
zakładowy 60.000,00 zł opłacony 
w całości, REGON: 630008749, NIP: 778-00-43-683 (Organizator).

3. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. 
4. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych Organizatora i w sklepie 

internetowym www.cortland.pl.

§ 2. Zasady udzielania zniżek edukacyjnych
1. Zniżki edukacyjne są następujące: 

a) 6% (na zakup komputera marki Apple przez uczniów, którzy ukończyli 18 lat 
oraz studentów), 
b) 8% (na zakup komputera marki Apple przez osoby wskazane w §2 ust. 3 pkt a). 
c) 6% (na zakup iPada, tj. iPada, iPada Air, iPada Pro), 
d) 4% (na zakup iPada mini).

2. Zniżką edukacyjną objęte są wyłącznie wybrane modele komputerów Apple [zniżką 
edukacyjną nie są objęte modele, na które jest ogłoszona wyprzedaż lub są 
to modele z outletu (przecenione)], oraz iPady (iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad Mini), 
które dostępne są w aktualnej ofercie Cortland.

3. Osobami uprawnionymi do uzyskania zniżki edukacyjnej są: 
a) Pracownicy instytucji edukacyjnych oraz instytucji kulturalnych 
prowadzących działalność edukacyjną (np. biblioteki, muzea, teatry, 
filharmonie) — do zakupów uprawniony jest każdy pracownik publicznej lub 
prywatnej instytucji edukacyjnej w Polsce, wykładowcy oraz pracownicy uczelni, 
pracownicy instytucji kulturalnych prowadzących działalność edukacyjną 
b) Studenci i uczniowie — studenci uczelni wyższych lub uczniowie szkół 
ponadpodstawowych po ukończeniu 18 lat, a także osoby przyjęte na taką uczelnię 
lub do takiej szkoły, w Polsce. 
c) Rodzice studentów i uczniów — do zakupu są uprawnieni rodzice dokonujący 
zakupu w imieniu swojego dziecka, które jest studentem uczelni wyższej lub 
uczniem szkoły ponadpodstawowej bądź osobą przyjętą na taką uczelnię lub 
do takiej szkoły w Polsce.

4. Warunkiem uzyskania zniżki edukacyjnej przez osoby, o których mowa w ust. 3, jest 
legitymowanie się odpowiednim dokumentem (Dokument uprawniający do zniżki 
edukacyjnej) i wyrażenie zgody na jego skopiowanie, a także wypełnienie 
formularza zgłoszenia zakupu ze zniżką i przekazanie go handlowcowi. 
Dokumentem uprawniającym do zniżki edukacyjnej, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, dla: 
a) uczniów jest aktualna legitymacja uczniowska, 
b) studentów jest aktualna legitymacja studencka lub zaświadczenie o studiowaniu 
(np. z dziekanatu), 
c) pracowników instytucji edukacyjnych oraz instytucji kulturalnych prowadzących 
działalność edukacyjną jest legitymacja nauczycielska lub zaświadczenie z miejsca 

http://www.cortland.pl/


pracy, 
d) wykładowców i pracowników uczelni jest zaświadczenie z miejsca pracy.

5. Dokument uprawniający do zniżki edukacyjnej powinien mieć zasłonięte/zamazane 
zdjęcie oraz numer PESEL.

6. W danym roku kalendarzowym osoba uprawniona do uzyskania zniżki edukacyjnej 
może nabyć jedynie: jeden komputer stacjonarny marki Apple, jednego notebooka 
marki Apple, jednego Maca mini.

7. Zakupu produktów można dokonać: w salonach stacjonarnych Organizatora 
i w sklepie internetowym www.cortland.pl.

8. Zniżka edukacyjna nie łączy się z innymi rabatami, promocjami oraz ratami 0%, 
chyba że w innej promocji wskazano inaczej.

9. Warunkiem skorzystania ze zniżki edukacyjnej przy dokonywaniu zakupu w sklepie 
internetowym (www.cortland.pl.) jest załączenie przy składaniu zamówienia skanu 
Dokumentu uprawniającego do zniżki edukacyjnej. Skan Dokumentu 
uprawniającego do zniżki edukacyjnej można przesłać także e-mailowo na adres: 
sklep@cortland.pl.

10. Warunkiem skorzystania ze zniżki edukacyjnej w salonie stacjonarnym Cortland jest 
przedstawienie przy zakupie Dokumentu uprawniającego do zniżki edukacyjnej.

11. Cortland zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

§ 3. Pozostałe postanowienia
1. Uczestnik Promocji może składać reklamacje związane z uczestnictwem 

w Promocji pisemnie na adres siedziby Organizatora (ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań) 
lub mailowo pod adres: reklamacje@cortland.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno 
zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, 
jak również opis podstawy reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator 
opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa 
polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego 
uczestnikowi promocji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem 
powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie 
z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów 
sądowych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niezawinioną przez niego 
szkodę (majątkową lub niemajątkową) poniesioną przez uczestnika promocji 
w związku z jego udziałem promocji.

3. Cortland zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
4. Administratorem danych podanych w ramach Promocji jest Cortland Sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu (60-122) przy ul. Zgoda 38, a także Apple Sales International 
Hollyhill Industrial Estate Cork. Dane przetwarzane będą ̨w celu niezbędnym 
do przeprowadzenia Promocji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania, usunięcia. Podanie danych jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie dotyczą instytucji edukacyjnych. 
Sprzedaż na rzecz instytucji edukacyjnych odbywa się odrębnych warunkach. 
Celem uzyskania informacji na temat warunków sprzedaży dla instytucji 
edukacyjnych prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta: email: 
edukacja@cortland.pl.

§ 4. Postanowienia końcowe 
1. Regulamin Promocji dostępny będzie w Okresie Trwania Promocji w salonach 

stacjonarnych Cortland i na stronie internetowej: www.cortland.pl
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2. Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu 
do umów zawieranych na odległość zastosowanie ma Regulamin sklepu 
internetowego, który dostępny jest w dowolnym oddziale Organizatora 
oraz na stronie: https://www.cortland.pl/regulamin.html.

4. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik 
zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy 
z dnia  
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).
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