REGULAMIN
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REGULAMIN KUPONÓW RABATOWYCH
Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i korzystania z KUPONÓW RABATOWYCH
wystawianych przez Beskidus Centrum, Sużyw Dyskont, Ergum, Szkółkę Krzewów Ozdobnych Smrek.
1. Organizator programu
1. Organizatorem programu są Beskidus, Sużyw, Ergum oraz Szkółka Krzewów Ozdobnych Smrek
zlokalizowane w Zembrzycach 663, 34 – 210 Zembrzyce.
2. Uczestnikami programu mogą być:
1. Uczestnikami programu mogą zostać osoby fizyczne lub podmioty prowadzące działalność
gospodarczą, które dokonają zakupów w powyższych placówkach.
2. W przypadku osób fizycznych uczestnikami programu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie
które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Miejsce odbioru bonów
1. Bon można otrzymać w placówkach: Beskidus Centrum, Sużyw Dyskont, Ergum, Szkółka
Krzewów Ozdobnych Smrek.
4. Warunki otrzymania bonu
1. Kupon Rabatowy jest wydawany przez wszystkie placówki po dokonaniu jednorazowych
zakupów za kwotę powyżej 50zł.
5. Warunki realizacji bonów
1. Bon można zrealizować przy kolejnych zakupach w powyższych placówkach po dokonaniu
zakupów koniecznych określonych na kuponie:
• Beskidus Centrum – rabat 5zł na towary – zakup konieczny powyżej 50zł
• Beskidus Centrum – rabat 10zł na usługi – koszt wykonania usługi powyżej 10zł
• Sużyw Dyskont – rabat 5zł
Zakup konieczny dla Klienta indywidualnego 100zł, min. 5 produktów
Zakup konieczny dla działalności gospodarczej 400zł, min. 5 produktów
• Ergum – rabat 5zł – zakup konieczny powyżej 100zł
• Szkółka Krzewów Ozdobnych Smrek – rabat 5zł – zakup konieczny powyżej 100zł
2. Każdy z Kuponów Rabatowych zawiera 5 Bonów.
3. Posiadacz kilku bonów w danej firmie może zsumować ich wartość powielając wielkość zakupów
w danej placówce.
4. Ważność kuponu rabatowego jest określona na kuponie.
5. Bonów nie można wymieniać na gotówkę.
6. Warunkiem realizacji bonu jest okazanie przy zakupie: bonu wraz z wypełnionym przez
Organizatora Kuponem Rabatowym.
6. Postanowienia końcowe
1. Beskidus, Sużyw, Ergum, Szkółka Krzewów Ozdobnych Smrek zobowiązują się wobec Klienta, iż
będą honorowały bony jako środek zapłaty za towary i usługi.
2. Powyższe firmy nie będą wydawać Kuponów Rabatowych w miejsce Kuponów zagubionych lub
utraconych w inny sposób.
3. Nie ma możliwości wymiany Kuponu Rabatowego na gotówkę.
4.Niniejszy regulamin programu wydawania Kuponów Rabatowych będzie dostępny w placówkach
Organizatorów, oraz na stronach internetowych www.beskidus.eu i www.suzyw.com.pl.
5. Beskidus, Sużyw, Urgum, Szkółka Krzewów Ozdobnych Smrek decydują o zastosowaniu lub
zaprzestaniu stosowania świadczeń związanych z programem wydawania Kuponów Rabatowych.

Informacje przekazywane będą do wiadomości Klientów poprzez ogłoszenie w placówkach firm lub
na stronach internetowych www.beskidus.eu i www.suzyw.com.pl
6. Reklamacje uczestników związane z konkursem powinny być składane na piśmie, listem,
faksem lub na adres e-mail w terminie 7 (siedem) dni pod rygorem odrzucenia.
Adres do korespondencji: BESKIDUS Sp. z o.o., Zembrzyce 663, poczta: 34-210 Zembrzyce z
dopiskiem: KONKURS – Wiosna z firmami Sużyw i Beskidus.
Adres e-mail: sekretariat@beskidus.eu.Podstawą przyjęcia reklamacji jest kopia dokumentu
potwierdzającego realizację usługi lub zakup towaru. Każda reklamacja powinna zawierać: imię i
nazwisko oraz dane klienta umożliwiające kontakt. Reklamacje będą rozpatrywane przez
Organizatora programu w terminie 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania reklamacji.
Stanowisko Organizatora programu w postępowaniu reklamacyjnym jest ostateczne.

