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§ 1 Definicje
1.1. Akcja promocyjna - kampania o nazwie “Bony 2023/1”, mająca na celu
zwiększenie sprzedaży konkretnych produktów.
1.2. Uczestnik - każdy podmiot biorący udział w Akcji promocyjnej.
1.3. Organizator – wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów Krzysztof
Szczepaniak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. SZCZEPAN
Krzysztof Szczepaniak nr NIP 7122546761, nr REGON 060124860,
Jabłonna-Majątek 12, 23-114 Jabłonna.
1.4. Regulamin – niniejszy regulamin.
1.5. Sklep Internetowy - sklep internetowy PHU SZCZEPAN prowadzony przez
Organizatora pod adresem www.sklep.phu-szczepan.pl
1.6. Sklep Stacjonarny - placówka handlowa prowadzona przez Organizatora pod
adresem Jabłonna-Majątek 12; 23-114 Jabłonna k/Lublina.
1.7. Nagroda - kod rabatowy, umożliwiający obniżenie wartości koszyka w ramach
kolejnych zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym Organizatora, do
wykorzystania do dnia 30.04.2023.

§ 2 Dane kontaktowe

2.1. Adres pocztowy: P.H.U. SZCZEPAN, Jabłonna-Majątek 12, 23-114 Jabłonna.
2.2. Adres e-mail: sklep@phu-szczepan.pl
2.3. Telefon: +48 81 565 71 71 lub +48 519 638 654
2.4. Organizator informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych zastosowanie
ma taryfa podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy
od połączeń krajowych – w zależności od taryfy operatora Kupującego.

§ 3 Postanowienia ogólne

3.1. Akcja organizowana jest przez Organizatora.
3.2. Akcja organizowana jest od 06.02.2023 do 26.02.2023, a Organizator zastrzega
sobie możliwość jej przedłużenia lub skrócenia.
3.3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Sklepie i określa zasady działania Akcji.
3.4. Akcja skierowana jest zarówno do obecnych, jak i przyszłych Klientów P.H.U.
Szczepan mieszkających lub mających siedzibę na terytorium Polski.
3.5. Wziąć udział w Akcji można w dowolnym momencie jej trwania.

http://www.sklep.phu-szczepan.pl
mailto:sklep@phu-szczepan.pl


3.6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami ani programem
lojalnościowym - za zakupy w ramach akcji nie będą przyznawane punkty
lojalnościowe - dokonując zamówienia na wartość min. 500 zł Uczestnik dobrowolnie
zrzeka się możliwości otrzymania punktów w programie lojalnościowym.

§ 4 Zasady Akcji promocyjnej

4.1. W celu wzięcia udziału w Akcji należy dokonać zakupów na kwotę minimum 500
zł w jednym z 3 kanałów sprzedaży:

- w sklepie internetowym sklep.phu-szczepan.pl,
- w siedzibie firmy PHU Szczepan (Jabłonna - Majątek 12, 23-114 Jabłonna,
- telefonicznie (81 565 71 71)

, a tym samym zawarcia umowy sprzedaży z Organizatorem.
4.2. Uczestnik akcji musi posiadać aktywny adres e-mail, który posłuży do:
zalogowania lub zarejestrowania się na sklepie internetowym oraz otrzymania kodu
rabatowego przysługującego w ramach zwrotu. W obu przypadkach Uczestnik ma
obowiązek posługiwać się tym samym adresem e-mail.
4.3. Akcją promocyjną objęte są wszystkie produkty dostępne w ofercie Sklepu
Internetowego oraz Sklepu Stacjonarnego,dostępne w trakcie trwania promocji, z
wyłączeniem usług. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do możliwości
wyłączenia produktów i grup produktowych z promocji.
4.4. Do otrzymania nagrody w ramach Akcji uprawnieni są wszyscy Klienci, którzy w
czasie trwania Akcji promocyjnej dokonają jednorazowo zakupu za co najmniej 500
PLN brutto (słownie: pięćset złotych) w Sklepie Stacjonarnym (osobiście lub
telefonicznie) lub Sklepie Internetowym Organizatora.
4.5. Akcja nie dotyczy zamówień złożonych w innych kanałach niż wyżej
wymienione.

§ 5 Otrzymanie nagrody
5.1. Sklep Internetowy Organizatora (dostępny pod adresem sklep.phu-szczepan.pl)

a) w Sklepie Stacjonarnym, telefonicznie lub w Sklepie Internetowym z odbiorem
osobistym w Sklepie Stacjonarnym na kwotę minimum 500 zł (słownie:
pięćset złotych) brutto uprawnia Klienta do otrzymania kodu rabatowego
pozwalającego na obniżenie wartości kolejnych zakupów w
sklep.phu-szczepan.pl o 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto, W
przypadku dokonania przez Klienta jednorazowo zakupów na kwotę będącą
wielokrotnością kwoty 500 PLN, kod rabatowy umożliwi obniżenie wartości
koszyka o proporcjonalną wielokrotność 50 PLN brutto.

b) w Sklepie Internetowym sklep.phu-szczepan.pl, telefonicznie, z dostawą do
domu, firmy, lub paczkomatu, jak również Poczta Polska, Paczkomaty 24/7
InPost, DPD, DPD Pickup, Rohlig Suus na kwotę przynajmniej 500 PLN



(słownie pięćset złotych brutto) uprawnia Klienta do otrzymania kodu
rabatowego umożliwiającego obniżenie wartości następnych zakupów o 50
PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto). W przypadku dokonania
jednorazowych zakupów na kwotę będącą wielokrotnością 500 PLN (słownie
pięćset złotych brutto), Uczestnik otrzyma kody rabatowe uprawniające do
obniżenia kwoty koszyka o wielokrotność kwoty 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt
złotych 00/100) brutto.

5.2. Do otrzymania Nagrody uprawnia dokonanie za zakupiony produkt płatności
gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, przelewem bankowym oraz zakup w
systemie ratalnym.

5.3. Uczestnik dokonujący zakupu Produktu w ramach Akcji wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestnictwa w akcji promocyjnej
“Bony 2023/1”.

5.4. Uczestnik wyraża zgodę na komunikację mailową w związku z akcją oraz
otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora, a w szczególności na
otrzymywanie e-maili z kodem rabatowym i/lub informacjami o akcji.

5.5. Nagroda (Kod Rabatowy) może zostać wykorzystana wyłącznie do zakupów w
Sklepie Internetowym Organizatora i nie podlega wymianie na gotówkę.

5.6. Kupujący powinien założyć w Sklepie Konto użytkownika, ale nie jest to
konieczne do złożenia zamówienia. Jest to jednak konieczne do wykorzystania
Nagrody.

§ 6 Wykorzystanie nagród

6.1. Aby wykorzystać otrzymany kod, należy:

a/ zalogować się na swoje konto w sklep.phu-szczepan.pl lub zarejestrować konto
na podany w trakcie zamówienia adres e-mail,

b/ dodać wybrany/-e produkt/-y do koszyka, klikając przycisk “Kupuję” na karcie
produktu,

c/ przejść do koszyka i w polu “Posiadasz kod rabatowy” wpisać otrzymany kod
rabatowy.

d/ kliknąć “Zatwierdź kod”

Powyższe czynności spowodują automatyczne obniżenie ceny produktu o wartość
kodu rabatowego.



6.2 Dokumenty stanowiące dowód zakupu z wykorzystaniem Nagrody (faktura
imienna lub Faktura VAT) zawierać będą w treści hasło Akcji “Bony 2023/1”, w celu
oznaczenia Akcji promocyjnej.
6.3. Aby Uczestnik mógł wykorzystać kod rabatowy, zamówienie z wykorzystaniem
otrzymanego kodu rabatowego musi zostać sfinalizowane do 30.04.2023.
6.4. Za moment finalizacji transakcji uznaje się moment pełnego opłacenia
zamówienia.
6.5. Do realizacji Nagrody (wykorzystania kodu) konieczne jest posiadanie
aktywnego konta w sklepie internetowym Organizatora, przypisanego do tego
samego adresu e-mail, który został podany w trakcie składania zamówienia.
6.6. Nie ma możliwości podziału Nagrody na mniejsze wartości. Nagrodę należy
wykorzystać jednorazowo w jednym zamówieniu. Jeżeli wartość Nagrody,
przekracza wartość zamówienia, niewykorzystana część nagrody nie będzie mogła
zostać wykorzystana w kolejnym zamówieniu. Jeżeli wartość Nagrody jest mniejsza
niż wartość zamówienia, zostanie ona zrealizowana tylko w przypadku opłacenia
pozostałej części zamówienia, która przekracza wartość Nagrody.

§ 7 Reklamacje
7.1. Reklamacje dotyczące akcji (w tym wad towaru zakupionych w Sklepie) prosimy
zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@phu-szczepan.pl
7.2. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie
14 dni, informując Uczestnika o jej rozstrzygnięciu.
7.3 Organizator prosi o wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym przedmiotu oraz
zakresu zastrzeżeń.
7.4. W przypadku dokonania zwrotu Produktu, za którego nabycie Uczestnik
otrzymał Nagrodę zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnik jest
zobowiązany do zwrotu Nagrody. W przypadku utraty Nagrody lub jej wykorzystania,
Uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem
zwrotu środków.

§ 8 Dane osobowe
8.1. Administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych Organizatorowi
podczas korzystania ze Sklepu jest Organizator.
8.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę
zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.
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