REGULAMIN PROMOCJI ODBIERZ 50 ZŁ

1. Organizatorem promocji handlowej [zwanej dalej Promocją] są:

TIC Ruda Śląska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Zabrzańskiej 15,
TIC Zabrze Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Wolności 10,
TIC Katowice Market Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Krakowskiej 199,
TIC Częstochowa Sp. z o.o. ul. Warszawska 174, 42-202 Częstochowa
zwanych dalej Marketami TIC Stobud.

2. Promocja trwa od 17 maja do 30 czerwca 2021 r.

3. Zasady Promocji:
3.1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która dokona zakupów w
którymś z wymienionych w pkt 1. Marketów TIC Stobud w okresie trwania Promocji
i spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie. Za dokonanie zakupu uważa się
również złożenie zamówienia wraz z uiszczeniem przedpłaty całości ceny.
3.2. Za każde 500,00 zł (pięćset złotych) wydatkowane na zakupy w Markecie Stobud
Uczestnik ma prawo otrzymać kupon promocyjny* uprawniający do uzyskania rabatu na
kolejne zakupy w Markecie Stobud w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
Przykład: (I) zakupy za 450 zł – kupon nie przysługuje; (II) zakupy za 650 zł – przysługuje 1
kupon; (III) zakupy za 1200 zł – przysługują 2 kupony. Nie podlega rozliczeniu na kupony
usługa wizualizacji/projektu i transportu.
3.3. Kupony promocyjne* nie łączą się z innymi promocjami okresowymi.
3.4. Kupon promocyjny* wydawany jest w Kasie Marketu TIC Stobud na podstawie
paragonu lub faktury dokumentującej zakupy i zapłatę w wysokości 100% wartości paragonu
lub faktury (gotówką lub kartą płatniczą), na których to zostanie zamieszczona adnotacja o
wydaniu kuponu. Kupony nie są wydawane w sytuacji gdy towar został zakupiony z rabatem,
jest objęty inną promocją, bądź jest z wyprzedaży (outlet), zakupy takie nie uczestniczą w

Promocji. Wartości paragonów lub faktur zakupowych wystawionych na Uczestnika w
okresie trwania Promocji nie podlegają łączeniu.
3.5. Kupon promocyjny* nie jest wydawany na podstawie innych kuponów, co oznacza, że
przy zakupach np. za 7 kuponów nie jest wydawany 1 kupon.
3.6. Kupon promocyjny ważny jest do dnia 31.08.2021 r. Po upływie tego terminu prawo
Uczestnika do wykorzystania kuponu wygasa.
3.7. Kupon promocyjny nie podlega wymianie na środki pieniężne, a także nie jest wydawana
z niego reszta. Prawo do uzyskania rabatu w zamian za kupon nie jest zbywalne i nie stanowi
ekwiwalentu pieniądza.
3.8. Kupon promocyjny może być wykorzystany wyłącznie na zakup towarów z oferty
Marketów TIC Stobud. Nie można go wykorzystać na wizualizację/projekt oraz transport.
3.9. Zamiana kuponu na rabat realizowana jest poprzez jego zwrot w kasie Marketów TIC
Stobud przy kolejnych zakupach.
3.10. Uczestnik składający zamówienie indywidualne może wykorzystać kupon rabatowy
dopiero przy ostatecznej realizacji zamówienia (przy fakturze/transakcji końcowej).
3.11. Zrealizowanie kuponu następuje :
Przy zakupach o wartości towarów od 0 do 51zł klient płaci za zakupy 1zł.
Przy zakupach o wartości towarów większej niż 51 zł klientowi przysługuje rabat w wysokości
nominału kuponu.
3.12. Towary, przy zapłacie, za które wykorzystano kupon (kupony) promocyjny nie
podlegają zwrotom. Dopuszcza się jedynie wymianę na towar o co najmniej tej samej
wartości. Zapis ten nie dotyczy sytuacji gdy towar jest reklamowany jako niezgodny z umową
bądź w ramach gwarancji. W przypadku reklamacji, polegającej na zwrocie towaru, Klientowi
zwracana jest w gotówce kwota, którą zapłacił, natomiast rabat udzielony w zamian za
kupony okazane przy zakupie reklamowanego towaru Klient jest uprawniony wykorzystać
przy dokonywaniu kolejnych zakupów.
Definicje:
*Kupon promocyjny – oznacza kupon uprawniający okaziciela do uzyskania rabatu w kwocie
50 zł (pięćdziesiąt złotych) dla zakupów od 500 zł (jeden tysiąc złotych), z zastrzeżeniem pkt
3.10

