
Organizator: PROFARB SP. Z O.O, UL.KILIŃSKIEGO 32, 27-400 OSTROWIEC ŚW 

Regulamin przyznawania i korzystania z rabatowych bonów towarowych: 

1. Każdy Klient Detaliczny, który dokona zakupu towarów o wartości powyżej 100 zł 

brutto od dnia 28.11.2022 do dnia 24.12.2022 w sklepie „Mrówka” prowadzonym 

przez Organizatora uzyskuje prawo do otrzymania rabatu w postaci Bonu 

Towarowego o wartości nominalnej 10 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do 

wydania bonów towarowych o maksymalnej wartości do 100 zł, przy zakupach do 

1000 tys. i powyżej tej wartości. 

2. Za wartość zakupów w jednorazowej transakcji uważa się wartość wszystkich 

towarów uwidocznioną na dokumencie potwierdzającym sprzedaż. 

3. Należne Bony Towarowe Klient może odebrać od kasjerki w trakcie dokonywania 

zakupu albo w Dziale Obsługi Klienta, niezwłocznie (zaraz po odejściu od kasy) po 

dokonaniu zakupu uprawniającego do otrzymania Bonu. W przypadku nie odebrania 

Bonu w sposób określony w poprzednim zdaniu Klientowi nie przysługuje prawo do 

żądania wydania Bonu Towarowego. 

4. Bon Towarowy może być wykorzystany przy kolejnej transakcji. 

5. Bon Towarowy otrzymany z tytułu rabatu należy wykorzystać do dnia 31.12.2022. 

6. Bony Towarowe niewykorzystane w terminie realizacji tracą ważność. 

7. Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania Bonu Towarowego za zakup towarów                

objętych promocją. 

- punkty PayBack nie naliczają się 

- promocje nie łączą się 

- nie obejmuje towarów objętych wyprzedażą 

8. Przez towary objęte promocją strony rozumieją towary znajdujące się w gazetkach    

promocyjnych lub w innych nośnikach reklamowych. 

9. W razie wątpliwości Organizator rozstrzyga czy dany towar jest objęty promocją. 

10. W przypadku zwrócenia towaru do sklepu i otrzymania przez Klienta zwrotu ceny 

zakupu w związku ze skorzystaniem przez Klienta z uprawnień wynikających z 

gwarancji, rękojmi lub ze stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z 

umową, Klient jest zobowiązany zwrócić Organizatorowi Bony Towarowe przyznane 

za zakup zwracanego towaru. Jeżeli Klient nie będzie w stanie zwrócić Bonów 

Towarowych jest obowiązany do zwrotu w gotówce kwoty odpowiadającej wartości 

nominalnej Bonów Towarowych otrzymanych w związku z zakupem zwracanego 

towaru. 



11. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane do Organizatora pisemnie z podaniem 

imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, opisem reklamacji i szczegółowym 

uzasadnieniem. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. 

13. Regulamin korzystania z Bonu Towarowego umieszczony na odwrocie Bonu 

Towarowego ma zastosowanie w kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem. 

14. Wartość towarów, za które Klient chce zapłacić z wykorzystaniem rabatowego Bonu 

Towarowego powinna wynieść przynajmniej 100 zł. W tym przypadku nie ma 

zastosowania punkt 3 Regulaminu korzystania z Bonu Towarowego umieszczonego 

na odwrocie Bonu Towarowego.  

 

 

 


