
REGULAMIN BON 100zł 

1. Postanowienia ogólne 

a. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bonu rabatowego na kwotę 100 zł 

HomeKONCEPT.shop, zwanego dalej Bonem. 

b. Wydawcą Bonu rabatowego jest HomeKONCEPT.shop S.Kęskiewicz M.Śniegowski s.c. z siedzibą w 

Krakowie, ul. Grzegórzecka 67F/1, 31-559 Kraków. 

 

2. Ogólne informacje o Bonie rabatowym 

a. Bon rabatowy jest wydawany na okaziciela w wersji papierowej. Umożliwia on dokonanie 

jednorazowego zakupu w sklepie internetowym HomeKONCEPT.shop, dostępnym pod adresem 

www.homekoncept.shop Okazicielem jest adresat listu czyli osoba, która zakupiła projekt w pracowni 

HomeKONCEPT. 

b. Na Bonie rabatowym podana jest jego wartość 100zł brutto. 

c. Rabat naliczany przy wykorzystaniu Bonu dotyczy tylko produktów nieprzecenionych oraz nieobjętych 

innymi promocjami. 

d. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne. 

e. Bon rabatowy nie może być wykorzystany wstecz tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w 

przeszłości. 

 

3. Zasady użytkowania Bonu rabatowego 

a. Aby zrealizować Bon należy złożyć zamówienie w sklepie internetowym www.homekoncept.shop i w 

koszyku wpisać podany na Bonie kod. 

b. Wartość Bonu zostanie odjęta od sumy częściowej w koszyku. 

c. Bon należy zrealizować przed upłynięciem daty 31.10.2019 podanej na Bonie. 

 

4. Odpowiedzialność HomeKONCEPT.shop S.Kęskiewicz M.Śniegowski s.c. i reklamacje związane z 

Bonem rabatowym 

a. HomeKONCEPT.shop S.Kęskiewicz M.Śniegowski s.c. nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które 

zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy. 
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b. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym 

również kradzieży) lub zniszczenia Bonu rabatowego. 

c. Wszelkie reklamacje związane z Bonem rabatowym będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze 

pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Bonu. Reklamacje 

związane z Bonem mogą być składane listownie na adres HomeKONCEPT.shop ul. Grzegórzecka 67F/1, 

31-559 Kraków lub mailowo: kontakt@homekoncept.shop. 

 

5. Postanowienia końcowe 

a. HomeKONCEPT.shop S.Kęskiewicz M.Śniegowski  s.c zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w 

niniejszym Regulaminie i do informowania o jego zmianach przez udostępnienie zmienionej wersji na 

stronie internetowej www.homekoncet.shop. 

b. Wykorzystanie Bonu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

c. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 29.08.2019. 
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