
REGULAMIN PROMOCJI „5% RABATU DLA GRUPOWICZÓW”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy  regulamin  (zwany  dalej  “Regulaminem“)  określa  warunki  promocji  “Kod

rabatowy 5%” dla  członków grupy Pomysł  na wnętrze  – HomeKONCEPTshop (zwanej
dalej “Promocja“) organizowanej w sklepie internetowym www.homekoncept.shop.

2. Organizatorem  Promocji  jest  HOMEKONCEPT.SHOP  S.  Kęskiewicz,  M.Śniegowski  
s.c.  ul.  Grzegórzecka  67F/1,  31-559  Kraków,  NIP:  6751646007   (zwana  dalej:
„Organizator”).

3. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę
promocji.  Wszelkie  roszczenia  związane  z  udziałem  w  promocji  należy  kierować  
do Organizatora.

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§2. CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja rozpoczyna się w dniu 19.08.2019 i trwa do dnia 31.10.2019 do godz. 23:59.
2. O uczestnictwie w Promocji decyduje data złożenia zamówienia.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, uczestnikiem Promocji może być osoba, która posiada pełną

zdolność  do  czynności  prawnych  (osoba,  która  ukończyła  18  lat  i  nie  jest
ubezwłasnowolniona  częściowo  lub  całkowicie  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu
Cywilnego)  oraz  zapoznała  się  z  treścią  niniejszego  regulaminu  i  akceptuje  jego
postanowienia.

2. Wyselekcjonowani  klienci,  którzy są  członkami  grupy Facebook  „Pomysł  na  wnętrze  –
HomeKONCEPT.shop” w dniach 19.08.2019 i trwa do dnia 31.10.2019 do godz. 23:59 
po  przystąpieniu  do  grupy  dostaną  dostęp  do  kodu  rabatowego  o  wartości  5%  
(słownie:  pięciu  procent)  uprawniającego  do  zakupu  produktów  z  oferty
HomeKONCEPT.shop.  Upływ  terminu  ważności  uniemożliwia  zrealizowanie  kodu
rabatowego.

3. Kodu można użyć tylko do jednego zamówienia. W przypadku zwrotu całego zamówienia
kod nie będzie reaktywowany. W przypadku zwrotu części zamówienia,  zwrot pieniędzy
zostanie pomniejszony o wartość kodu.

4. Elektroniczny kod rabatowy może zostać użyty tylko na asortyment z dostępnej oferty.

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Materiały  reklamowe  Promocji  mają  charakter  informacyjno-promocyjny.  Regulamin

promocji posiada wiążącą moc.
3. HOMEKONCEPT.SHOP  S.  Kęskiewicz,  M.Śniegowski  s.c.  zastrzega  sobie  prawo  

do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji na korzyść Klienta.
4. W  kwestiach  nieuregulowanych  przedmiotowym  Regulaminem  ma  zastosowanie

Regulamin  zakupów  sklepu  internetowego  HomeKONCEPT.shop  dostępny  na  stronie
www.homekoncept.shop oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

http://www.homekoncept.shop/

