
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Grudzień 2022r. BEZ VAT” 

organizowanej w sklepie online HomeKONCEPT.shop 

w dniach: 1.12.2022 r. - 16.12.2022 r. 

§ 1 

Definicje 

1. Akcja Promocyjna – akcja promocyjna pod nazwą „ Grudzień 2022r. BEZ VAT”, prowadzona przez 

Sklep online w okresie od 1.12.2022 r. do 16.12.2022 r. 

lub do wyczerpania zapasów, w ramach której Uczestnicy mogą dokonać zakupu 

Towarów po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizator – HomeKONCEPT.shop S. Kęskiewicz M. Śniegowski s.c. z siedzibą 

w Krakowie (31-559), przy ul. Grzegórzeckiej 67F/1, NIP: 6751646007, tel.: 

660 612 606. 

3. Sklep online lub Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem 

www.homekoncept.shop, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz. 

4. Towary – produkty oznaczone banerem „Grudzień 2022r. BEZ VAT". 

5. Uczestnik – klient lub przedsiębiorca, który nabywa produkt w ramach promocji. 

6. Klient – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary w Sklepie online. 

7. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do 

czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 

zawodową, który nabywa Towary za pośrednictwem Sklepu online. 

9. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki nabywania Towarów 

w sklepie online w ramach Akcji promocyjnej. 

 

§ 2 
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Postanowienia ogólne 

1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w sklepie internetowym 

www.homekoncept.shop od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 16 grudnia 2022 roku. 

2. Akcją Promocyjną nie są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach 

innej promocji lub akcji promocyjnej. 

3. Akcją Promocyjną nie są objęte Towary zakupione z wykorzystaniem jakichkolwiek 

kuponów, kodów, aplikacji lub voucherów rabatowych. 

4. Akcją Promocyjną nie są również objęte Towary, których cena została obniżona 

w ramach wyprzedaży. 

5. Akcją Promocyjną nie są objęte produkty wyceniane w ramach indywidualnych ofert. 

6. Promocje w sklepie nie łączą się. 

 

§ 3 

Zasady promocji i realizacji zwrotów. 

1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z promocji. 

2. W przypadku otrzymania od Uczestnika reklamacji Zwrotu, Organizator jest 

zobowiązany do odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni kalendarzowych. 

3. Zwrot dla każdego zakupionego Towaru jest jednorazowy, niepodzielnie realizowany. 

4. Terminem ostatecznym składania zamówień w ramach Akcji Promocyjnej jest 

16.12.2022 r. 

 

§ 4 

Zwrot i Wymiana Towarów 

1. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie online podlegają wymianie lub zwrotowi na warunkach 

ogólnych sklepu zawartych w Regulaminie sklepu HomeKONCEPT.shop. 
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§ 5 

Reklamacja 

1. Sklep online dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były pełnowartościowe 

oraz wolne od wad. Jednakże, gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne 

lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne 

z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru 

na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, 

a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 

2. W przypadku, gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu 

rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia 

wydania rzeczy Uczestnikowi. 

3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał 

rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił 

niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero 

później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik zgłaszający żądanie powinien 

wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 

560 i 561 Kodeksu cywilnego. 

5. Uczestnik zgłasza reklamację mailowo w terminie dwóch lat od daty wydania Towaru 

(tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed 

upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg 

terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania 

rękojmi. Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia 

wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu 

ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub 



usunięcia wady. 

6. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących 

wadliwego produktu wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po 

zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do niego o ich uzupełnienie. 

7. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań 

Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku 

odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także 

uzasadnienie stanowiska Sklepu. 

 

§ 6 

Obowiązki informacyjne 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.homekoncept.shop. 

2. Sklep porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami telefonicznie, 

mailowo oraz pisemnie – w przypadku podania przez Uczestnika będącego 

Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt. 

 

§ 7 

Skargi 

1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji promocyjnej, Uczestnik 

może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich 

nabycia. 

2. Skargę należy skierować drogą mailową na adres kontakt@homekoncept.shop. Skarga 

powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis okoliczności 

stanowiących podstawę skargi. 

3. Sklep rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie 
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powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi drogą mailową. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę 

przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. 

2. Organizator ma prawo przerwać Akcję promocyjną w dowolnym momencie bez 

podania przyczyny. 


