
Regulamin promocji  „300+” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „300+” (dalej zwaną „Promocją”) jest 

NESTOR- BUDOWLANY MARCIN SUDOŁ z siedzibą w Leżajsku, ul. Rzeszowska 77 NIP 

816-140-75-96 dalej zwany „Organizatorem”. 

 

Promocja prowadzona jest dla klientów sklepów stacjonarnych Organizatora  

(dalej „Sklep”). 

 

Promocja prowadzona jest w okresie od dnia 15.11.2022 r. do dnia 31.01.2023 r. (dalej „Okres 

promocji”), w godzinach otwarcia Sklepu lub do wyczerpania kuponów w zależności co 

nastąpi szybciej.  

 

2. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, które odwiedzą nowy salon łazienek w Leżajsku,  ul. Rzeszowska 77 

oraz   uzyskają Kuponu Rabatowy oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie  

(dalej „Uczestnik”). 

 

3. Kupon rabatowy – kupon wydrukowany przez Organizatora przekazany Uczestnikowi na 

warunkach określonych poniżej.  

 

4. Produkty promocyjne  to płytki ceramiczne z oferty Organizatora pokazane na aranżacjach 

łazienkowych zwanych boksami  oraz wyklejone na pionowych ściankach w nowej części 

salonu z zastrzeżeniem: tylko towary dostępne na magazynie, w ilościach dostępnych na 

magazynie, nie ujęte inną promocją lub wyprzedażą.  

 

§2 Zasady 

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, odwiedzający nowy salon łazienek 

w Leżajsku,  ul. Rzeszowska 77, podając dane niezbędne do identyfikacji  uzyska Kupon 

rabatowy  na produkty promocyjne   o wartości 100 zł w ilości maksymalnie jednej sztuki na 

Uczestnika.  

 

2. Uczestnicy mogą przekazywać sobie Kupony Rabatowe, przy czym maksymalna ilość 

kuponów rabatowych do wykorzystania na jednym dokumencie sprzedaży wynosi 3 (300 zł), 

a wartość Produktów promocyjnych przed rabatem musi wynosić co najmniej 3300 zł brutto 

na jednym dokumencie sprzedażowym.  Wystawienie dokumentu sprzedaży musi nastąpić w 

Okresie promocji. Po tym okresie kupony tracą ważność i nie upoważniają do rabatów. 

 

3. Rabaty z promocji można łączyć  z usługami Projekt Gratis oraz Transport Gratis na zwykłych 

zasadach.  Rabaty z promocji „300+” nie łączą się z innymi promocjami, rabat przysługuje od 

cen detalicznych sprzedaży. Jeśli cena produktu była indywidualnie negocjowana ze 

sprzedawcą,  Kupony rabatowe nie mogą być wykorzystane w całości czy części. Promocją są 

objęte jedynie zakupy zarezerwowane  w Okresie Promocji, na które został wystawiony 

dokument sprzedaży w okresie promocji. 



 

4. Uzyskanie Kuponu rabatowego odbywa się przez podanie danych i służy wyłącznie rejestracji 

kuponów do konkretnych osób w myśl zasady 1 osoba - 1 kupon  oraz w celach analitycznych. 

Podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych ani przekazywane innym 

podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do uzyskania 

Kuponu rabatowego.  

 

5. W dniu rozpoczęcia Promocji, Organizator będzie posiadał  2000 sztuk  Kuponów 

Rabatowych. Promocja trwa do wyczerpania Kuponów rabatowych.  

 

Uczestnik, który chce skorzystać z Promocji, jest zobowiązany do poinformowania o tym 

sprzedawcy przed  wystawieniem dokumentu sprzedaży oraz przekazania sprzedawcy  

Kuponów rabatowych. 

 

6. Kupon rabatowy rozliczany będzie w formie rabatu na produkty promocyjne, a dokument 

sprzedaży opatrzony będzie dopiskiem „Promocja 300+”.  

 

7. Ponieważ część produktów klient może zwrócić, w wypadku gdyby po zwrocie, niezależnie 

czy nastąpi w okresie promocji czy po nim, wartość Produktów promocyjnych po transakcji 

spadła poniżej 3300 zł  brutto, Uczestnik  zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie którą 

uzyskał jako rabat  do wszystkich promocyjnych produktów na dokumencie sprzedaży. Zwrot 

nastąpi na podstawie korekty wartości dokumentu sprzedaży.  

 

8. Uczestnik może wykorzystać rabat w  oddziale w Leżajsku oraz Stalowej Woli, jednak 

pozyskać kupon może jedynie w salonie w Leżajsku, ul. Rzeszowska 77. Nie można 

wykorzystać rabatu na stronie internetowej Organizatora.  

 

9. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie wyklucza Uczestnika z 

uczestnictwa w Promocji. 

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji poprzez zmianę treści 

regulaminu na swojej stronie internetowej:  www.nestordesign.pl. 

 

 

§3 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w 

formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora. 

 

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni 

od daty otrzymania reklamacji. 

 

3. Sądem właściwym  do rozstrzygnięcia sporów wynikających z promocji  będzie  sąd właściwy 

dla siedziby organizatora.  


