
 

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kuponów rabatowych w Promocji „Rabat za zakupy”                

w sklepie stacjonarnym Centrum Targowa Samsel i Syn. 

 

I. Słownik pojęć używanych w Regulaminie: 

Kupon Rabatowy – karta rabatowa, w formie papierowej o specjalnym wzorze graficznym, wydana przez 

Sprzedawcę  uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez 

Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia. Zniżka obejmuje wyłącznie 

produkty sprzedawane na Dziale Dekoracji, w stacjonarnym Sklepie Centrum Targowa.  

Sprzedawca – „Samsel i Syn” Stanisław Samsel i Mariusz Samsel Spółka Jawna z siedzibą w Ostrołęce itp. 

zarejestrowaną pod numerem KRS 0000306670, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy KRS, NIP: 7582178603.  

Klient/Uczestnik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy, w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub 

indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą, Kupon Rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, 

np. zrobienie zakupów na określoną wartość; 

Towary - produkty oferowane do sprzedaży na Dziale Dekoracji w stacjonarnym sklepie Centrum Targowa ul. 

Targowa 8, 07-410 Ostrołęka. 

Termin ważności – termin w jakim można zrealizować Kupon Rabatowy i dokonać przy jego wykorzystaniu 

zakupu towarów. 

Sklep - sklep stacjonarny Centrum Targowa, z siedzibą przy ul. Targowa 8, 07-410 Ostrołęka. 

Dział Dekoracji – Dział, Stacjonarnego Sklepu Centrum Targowa, znajdujący się na pierwszym piętrze budynku, 

na którego asortyment sprzedażowy działa Kupon Rabatowy.  

II. Warunki ogólne. 

1. Przed wzięciem udziału w promocji, Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i 

zaakceptować go. 

2. Promocja trwa od 15 czerwca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku albo do odwołania. W przypadku 

przedłużenia Promocji przez Sprzedawcę, informacja o tym zostanie wskazana w aneksie do regulaminu 

Promocji „Rabat za zakupy”, umieszczonej na stronie internetowej centrumtargowa.pl w zakładce „Promocje”: 

centrumtargowa.pl/pl/menu/promocje-352. 



3. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia) posiadające obywatelstwo 

jednego z państw Unii Europejskiej, za wyjątkiem pracowników  Sprzedawcy. 

4. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kuponu Rabatowego, w ramach organizowanej 

promocji. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie przez Klienta następujących czynności: 

a) Dokonanie zakupu dowolnych produktów, w Sklepie, o łącznej wartości przekraczającej 100 zł brutto. 

b) Dokonanie płatności za zakupione produkty gotówką albo kartą płatniczą w kasie Sklepu.  

6. Kupon Rabatowy może być wykorzystany przy zakupie Towarów z Działu Dekoracji nieobjętych innymi 

promocjami w Sklepie. 

7. Kupon Rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę), w całości ani w części oraz nie może 

zostać zwrócony Sprzedawcy. 

8. Kupon Rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi. 

9. Otrzymany od Sprzedawcy Kupon Rabatowy jest jednokrotnego użytku.  

10. Kupon Rabatowy ważny jest do dnia 31 sierpnia 2022 roku, godz. 21.00, chyba że zgodnie z pkt 2 

Regulaminu Promocja zostanie przedłużona do dnia wskazanego przez Sprzedającego.  

11. Kupon Rabatowy obejmuje zakupy dokonane na paragon fiskalny.  

12. Kupon Rabatowy nie obejmuje zakupów, których dowód nabycia stanowi FV dla firm lub osób 

prowadzących działalność gospodarczą.  

13. Rabaty, z kilku Kuponów Rabatowych, otrzymanych za wielokrotne zakupy nie sumują się. Jeden Kupon 

Rabatowy obniża wartość kupionych w Dziale Dekoracji Towarów o 10 proc. Kolejny Kupon Rabatowy może 

zostać wykorzystaniu przy kolejnej płatności za Towary. Maksymalna wielkość rabatu jaką można uzyskać to 

10%. 

III. Zasady przekazania i korzystania z Kuponu Rabatowego. 

1. Udostępnienie Kuponu Rabatowego następuje poprzez przekazanie go, przez Kasjera, Klientowi po 

spełnieniu wszystkich warunków Promocji.  

2. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kuponu Rabatowego należy przekazać go Kasjerowi przed 

dokonaniem płatności, za kolejne zakupy zrealizowane w Sklepie, na Dziale Dekoracji. 

3. Skorzystanie z przekazanego Kuponu Rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z 

przekazanego Kuponu Rabatowego. W takiej sytuacji wystarczy nie przekazywać go, podczas płatności za 

zrobione zakupy Kasjerowi w Sklepie. 



4. Przekazanie Kuponu Rabatowego Kasjerowi, spowoduje obniżenie wartości kupowanych towarów o wartość 

procentową przekazanego Klientowi Kuponu Rabatowego. Kupon Rabatowy można wykorzystać wyłącznie na 

zakup Towarów nieobjętych innymi promocjami z Działu Dekoracji. Nie obejmuje on również produktów 

objętych sezonowymi akcjami wyprzedażowymi oraz usług krawieckich.  

5. Kupon Rabatowy nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie. 

7. Kupony Rabatowe nie sumują się ze sobą. Podczas płatności za wybrane towary może zostać wykorzystany 

tylko jeden Kupon Rabatowy.  

7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kuponu Rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. 

Tym samym Kupon Rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.  

 

IV. Reklamacje i zwrot towarów. 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kuponu Rabatowego  

nie ulegają zmianie. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy kupna, Klientowi zwracana jest cena asortymentu uwzględniająca 

przyznaną na kupiony asortyment towar zniżkę. 

V. Postanowienia końcowe. 

1. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem centrumtargowa.pl z 

zakładce „Promocje”: centrumtargowa.pl/pl/menu/promocje-352, oraz u Kasjera w Sklepie. 

2. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy 

prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych 

warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw 

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o 

ochronie danych osobowych.  

3. Regulamin obowiązuje od dnia 15 czerwca 2022 roku.  

 

 

 


