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§ 1 Definicje
1.1. Akcja promocyjna - kampania o nazwie “Ograniczenie ceny”, 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

§ 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 06.03.2023 do 26.03.2023, 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.
3.6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
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§ 4 Zasady Akcji promocyjnej

4.1. W ramach akcji promocyjnej Uczestnik, który dokona zakupu w sklepie
internetowym Organizatora lub dokona zakupów u Handlowca, zarówno
telefonicznie, jak i stacjonarnie (nie dotyczy Allegro):

● dwóch Produktów otrzyma rabat w wysokości 20% na jeden tańszy Produkt
wchodzący w skład koszyka zakupowego

● trzech Produktów, otrzyma rabat w wysokości 40% na jeden najtańszy
produkt,

● czterech Produktów, otrzyma rabat w wysokości 60% na jeden najtańszy
produkt wchodzący w skład takiego koszyka,

● pięciu lub sześciu Produktów, otrzyma rabat w wysokości 99% na jeden
najtańszy produkt wchodzący w skład koszyka zakupowego.

4.2. Rabat zostanie naliczony od najtańszego produktu tworzącego dany koszyk.
4.3. Aby skorzystać z promocji Uczestnik może dokonać zakupu dowolnego
produktu z asortymentu sklepu internetowego Organizatora, jednak wyłącznie jednej
sztuki danego indeksu, na przykład:
tylko jednego klucza pneumatycznego 07-02-13; tylko jednej montażownicy
11-00-80; tylko jednego podnośnika 30-05-81, itp.
4.4. Akcją promocyjną objęte są wszystkie produkty dostępne w ofercie Sklepu
Internetowego, dostępne w trakcie trwania promocji, z wyłączeniem towarów
OUTLET oraz usług. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do możliwości
wyłączenia produktów i grup produktowych z promocji.
4.5. Każdy klient może skorzystać z promocji tylko 1 raz.
4.6. Na czas trwania promocji, wyłączony zostaje program lojalnościowy w Sklepie
Internetowym Organizatora.

§ 5 Złożenie zamówienia
5.1. 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 w Sklepie Internetowym Organizatora https://sklep.phu-szczepan.pl/ lub
dokonać zakupów u Handlowca, zarówno telefonicznie, jak i stacjonarnie (nie
dotyczy Allegro).
5.2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji, a tym samym, skorzystania z rabatu jest
finalizacja transakcji w okresie trwania Akcji.
5.3. Celem otrzymania rabatu, Użytkownik musi w trakcie trwania Akcji Promocyjnej
dodać co najmniej dwa produkty do koszyka, klikając “Kupuję” na karcie produktu.
Rabat zostanie naliczony automatycznie, proporcjonalnie do liczby produktów w
koszyku, zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.
5.4. Następnie, Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia),
wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności za nie.
5.5. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania
Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.
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5.6. Kupujący może założyć w Sklepie Konto użytkownika, ale nie jest to konieczne
do złożenia zamówienia.

§ 6 Reklamacje
6.1. Reklamacje dotyczące akcji (w tym wad towaru zakupionych w Sklepie) prosimy
zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@phu-szczepan.pl
6.2. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie
14 dni, informując Uczestnika o jej rozstrzygnięciu.
6.3 Organizator prosi o wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym przedmiotu oraz
zakresu zastrzeżeń.

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