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§ 1 Definicje 
1.1. Akcja promocyjna - kampania o nazwie “% Z BLACK FRIDAY TRZYMAJĄ DO 
CYBER MONDAY”, mająca na celu zwiększenie sprzedaży konkretnych produktów. 
1.2. Uczestnik - każdy podmiot biorący udział w Akcji promocyjnej. 
1.3. Regulamin – niniejszy regulamin. 
1.4. Sklep - sklep internetowy PHU SZCZEPAN prowadzony przez Sprzedawcę pod 
adresem www.sklep.phu-szczepan.pl  
1.5. 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. 

§ 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 29 listopada 2019 roku, od godziny 09:00 do 2 
grudnia 2019 roku do godziny 16:00. 
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.  
3.5. Wziąć udział w Akcji można w dowolnym momencie jej trwania.  
 

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


§ 4 Zasady Akcji promocyjnej 

4.1. Uczestnikiem Akcji może być każdy podmiot, który w okresie trwania akcji 
zakupi wybrane produkty w sklepie internetowym Organizatora.  

4.2. Akcja nie dotyczy zamówień złożonych w innych kanałach niż sklep internetowy 
Organizatora. 

4.3. Lista produktów dostępnych w cenach obniżonych w stosunku do cen 
regularnych, dostępnych przez cały okres trwania Akcji: 

● Lista Produktów (kliknięcie w link spowoduje otwarcie pliku w nowym oknie 
przeglądarki). 

4.4. Lista produktów, które będą dostępne w obniżonych cenach tylko w dniu 
29.11.2019:  

● Lista Produktów dostępnych tylko w piątek 29.11.2019 (kliknięcie w link 
spowoduje otwarcie pliku w nowym oknie przeglądarki). 

4.5. Podane w punkcie 4.4. ceny obowiązują wyłącznie w przypadku zamówień 
dokonanych w dniu 29.11.2019, za pośrednictwem strony internetowej 
sklep.phu-szczepan.pl.  

4.6. W ramach akcji promocyjnej, jeden Uczestnik może dokonać zakupu 
maksymalnie 3 produktów o wybranym indeksie lub 3 zestawów w przypadku 
produktu: Zestaw ciężarków do felg stalowych Fivestars 5-50G FE. 

4.7. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest dodanie przez Uczestnika do koszyka 
przynajmniej jednego produktu wyszczególnionego w p. 4.2 i/lub p. 4.3 niniejszego 
Regulaminu. 

§ 5 Kody rabatowe 
5.1. Każdy z Uczestników może dokonać zakupu wybranych produktów w cenie 
jeszcze niższej niż wyszczególniona na stronie 
https://sklep.phu-szczepan.pl/pol_m_link_Black-Friday-1154.html - warunkiem jest 
użycie kodu rabatowego.  
5.2. Kody rabatowe umieszczone zostaną w różnych kanałach komunikacji 
Organizatora.  
5.3. Celem skorzystania z kodów rabatowych konieczne jest ich odnalezienie przez 
Uczestnika w różnych kanałach komunikacji Organizatora. 
5.4. Pełna lista produktów, które można zakupić taniej dzięki użyciu kodu 
rabatowego znajduje się pod linkiem: 

https://sklep.phu-szczepan.pl/data/include/cms/Regulaminy/Lista_produktw_biorcych_udzia_w_akcji_-_Arkusz1.pdf?fbclid=IwAR27hZlvnaHWMuYNXVCWtFblNcZRTV5VrQ484dJRaP_Yi0qhQ4kjBPIIhGQ
https://sklep.phu-szczepan.pl/data/include/cms/Regulaminy/Lista_produktw_tylko_pitek_-_Arkusz1.pdf
https://sklep.phu-szczepan.pl/pol_m_link_Black-Friday-1154.html


● Produkty do nabycia z kodem (kliknięcie w link spowoduje otwarcie pliku w 
nowym oknie przeglądarki) 

5.5. Kody rabatowe publikowane będą w następujących kanałach komunikacji 
Organizatora: 

- https://sklep.phu-szczepan.pl  
- https://www.facebook.com/phu.szczepan  
- https://www.instagram.com/phuszczepan  
- https://www.youtube.com/channel/UCyslipDMxmExSuzsqnrSmvA 
- newsletter wysłany do bazy mailingowej P.H.U. Szczepan 

 
5.6. Liczba kodów rabatowych jest ograniczona. 
5.7. Organizator zastrzega, że o dostępności kodów decyduje kolejność ich 
wykorzystania przez Uczestników.  
5.8. Aby skorzystać z kodu należy:  
a/ dodać wybrany produkt do koszyka, klikając przycisk “Kupuję” na karcie produktu, 
b/ w polu “Posiadasz kod rabatowy” w koszyku wpisać kod rabatowy na dany 
produkt 
c/ kliknąć “Zatwierdź kod” 
Powyższe czynności spowodują automatyczne obniżenie ceny produktu o wybraną 
wartość. 
5.9. Uczestnik może dokonać zakupu dowolnej liczby produktów w ramach Akcji.  

§ 6 Złożenie zamówienia 
6.1. W celu wzięcia udziału w Akcji, a tym samym zawarcia poprzez Sklep umowy 
sprzedaży z Organizatorem, w pierwszym etapie należy dodać do koszyka towary 
dostępne pod linkiem:  
https://sklep.phu-szczepan.pl/pol_m_link_Black-Friday-1154.html  
6.2. Następnie, Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), 
wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności za nie. 
6.3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania 
Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży. 
6.4. Kupujący może założyć w Sklepie Konto użytkownika, ale nie jest to konieczne 
do złożenia zamówienia. 

§ 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.  

https://sklep.phu-szczepan.pl/data/include/cms/Regulaminy/Lista_produktw_kody_rabatowe_-_Arkusz1.pdf
https://sklep.phu-szczepan.pl/
https://www.facebook.com/phu.szczepan
https://www.instagram.com/phuszczepan/
https://www.youtube.com/channel/UCyslipDMxmExSuzsqnrSmvA
https://sklep.phu-szczepan.pl/pol_m_link_Black-Friday-1154.html
mailto:reklamacje@phu-szczepan.pl


§ 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. 
 
 

https://sklep.phu-szczepan.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html

