
REGULAMIM PROMOCJI KUPONOWEJ 

 
1. Organizatorem promocji kuponowej, zwanej dalej Promocją, jest Siscom s.c. Didyk Siwek z 

siedzibą ul. Bysewska 30, 80-298 Gdańsk, zwana dalej Organizatorem. 
 

2. Promocja polega na tym, iż każdy klient, który dokona zakupu trampoliny oferowanej przez 
Organizatora na portalu aukcyjnym allegro.pl, niezależnie od jej modelu (Trampoliny), 
otrzyma kupon rabatowy o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych (Kupon). 

 

3. Klient otrzyma wydrukowany Kupon razem z paragonem (lub fakturą VAT) dotyczącą 
zakupionej Trampoliny. 

 

4. Organizator oferuje Trampoliny w ramach portalu allegro.pl używając następujących nicków: 
okazyjki; _fajneceny_; spolka24; kup-online; FC-Team; reksiowo_pl; szok_cenowy; 
www_fajneceny_pl. 

 
5. Kupon może być wykorzystany przez klienta, który dokonał zakupu zgodnie z ust. 2 powyżej, 

podczas kolejnego zakupu dowolnych towarów oferowanych przez Organizatora w ramach 
portalu allegro.pl, o ile: 

 
(a) wartość jednorazowego zakupu dokonanego przez klienta w ramach jednej aukcji 

wyniesie minimum 1.000,00 zł brutto lub  
(b) jeżeli łączna wartość zakupów dokonanych przez klienta w ramach portalu allegro.pl 

wyniesie minimum 1.000,00 zł brutto. 
 
6. Klient może wykorzystać każdy otrzymany Kupon jednokrotnie i dokonać zakupów, o 

których mowa w ust. 4, w terminie 3 lat liczonych od daty otrzymania przez niego Kuponu. 
 

7. Klient dokonując zakupu, w ramach którego będzie chciał wykorzystać otrzymamy uprzednio 
Kupon, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin liczonych od daty złożenia zamówienia, 
winien powiadomić Organizatora, iż dokonał zakupu i że chce skorzystać z Kuponu. 
Powiadomienie winno być wysłane na adres krystian@fajneceny.pl i winno zawierać login 
allegro lub nr zamówienia lub zamówień. W przypadku skorzystania z Kuponu, cena zakupu 
zostanie pomniejszona o kwotę widniejącą na Kuponie. W przypadku gdyby klient 
legitymujący się ważnym Kuponem dokonał płatności pełnej ceny (nie obniżonej o wartość 
Kuponu), Organizator zwróci klientowi na jego rachunek bankowy kwotę widniejącą na 
ważnym Kuponie 

 

8. Bony nie łączą się. 
 

9. Promocja nie dotyczy zakupów hurtowych. 
 

10. Niniejszy regulamin Promocji jest wiążący dla Organizatora i klientów. Regulamin reguluje 
zasady i warunki uczestnictwa w Promocji oraz prawa i obowiązki Organizatora i klientów. 

 

11. Wszelkie informacje na temat Promocji klienci mogą uzyskać kontaktując się  
z Organizatorem pod adresem e-mail: krystian@fajneceny.pl. Odpowiedzi udzielane będą w 
terminie do 7 dni roboczych.  

 
12. Regulamin Promocji jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również 

udostępniony na stronie www. 


