
Regulamin bonu rabatowego „Kierunek Lato – odbierz bon 50 zł” 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji jest JB Multimedia Jerzy Bielecki z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 107 A, 21-
500 Biała Podlaska. 

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Kierunek Lato – odbierz bon 50 zł”. 
3. Wydawanie i realizacja bonów rabatowych możliwa jest tylko w sklepach: 

a) Biała Podlaska, ul. Brzeska 107A  

b) Białystok, ul. Ciesielska 2 

c) Hrubieszów, ul. Kolejowa 16 

d) Kuźnica, Kolejowa 5, 16-123 Kuźnica  

e) Terespol, ul. Wojska Polskiego 85A 

 

4. W czasie trwania Promocji niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. Regulamin 

dostępny jest ponadto w sklepach Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.jbmultimedia.pl. 

5. Czas trwania promocji jest określony i obejmuje okres od 17.06.2015 do 31.07.2015 roku.  

6. Ilość wydanych bonów jest ograniczona do liczby 2 000 szt. 

 

§ 2  

Zasady przystąpienia do Promocji 

1. W celu otrzymania bonu o wartości 50 zł należy dokonać  zakupu produktów w czasie trwania promocji za min 
500 zł brutto. Dodatkowo należy wypełnić formularz zgodny na przetwarzanie danych (Załącznik 1).  

2. Wartości kilku paragonów nie można łączyć w celu otrzymania bonu rabatowego. Bon rabatowy wydawany 
jest w przypadku jednorazowej transakcji na kwotę min. 500 zł brutto.  

3. Zakupy poniżej 500 zł brutto nie są premiowane przyznaniem bonu rabatowego..  
4. Zwielokrotniona kwota zakupu upoważnia klienta do odebrania większej ilości bonów rabatowych, przy 

jednorazowym zakupie klient może otrzymać więcej niż 1 bon .  
5. Zakupy powyżej 4000 zł brutto nie są premiowane przyznaniem bonu rabatowego o wysokości 50 zł. Uczestnik 

Promocji  przy jednorazowym zakupie może otrzymać max 7 szt. bonów rabatowych.  

Przedział w zł Wartość w zł (szt.) 

500 - 999 50  (1 szt. x 50 zł) 

1000 - 1499 100 (2 szt. x 50 zł) 

1500 - 1999 150 (3 szt. x 50 zł) 

2000 - 2499 200 (4 szt. x 50 zł) 

2500 - 2999 250 (5 szt. x 50 zł) 

3000 - 3499 300 (6 szt. x 50 zł) 

3500 i więcej 350 (7 szt. x 50 zł) 

6. Promocja bonu rabatowego nie łączy się z innymi promocjami.  
7. Bon rabatowy nie może zostać wymieniony na gotówkę, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu 

handlowego, innego niż określony w niniejszym regulaminie. 
8. Bon rabatowy o wysokości 50 zł może zostać zrealizowany przy następnych zakupach w ilości 1 szt. przy 

jednorazowych zakupach na kwotę min. 500 zł, tylko i wyłącznie w sklepach wskazanych w regulaminie, w 
terminie od 17.06.2015 do 30.09.2015 r.  

9. Zwrot gotówki za towar w ramach uznanej reklamacji nie oznacza konieczności zwrotu bonu rabatowego. 
10. Promocją objęte są również zakupy realizowane na raty. 
11. Bon rabatowy w momencie jego realizacji podlega zatrzymaniu przez sprzedawcę.  

http://www.jbmultimedia.pl/


12. Sprzedawca sklepu biorącego udział w Promocji, uprawniony jest do odmówienia przyjęcia bonu rabatowego, 
jeżeli przedłożony bon budzi jego wątpliwości, co do autentyczności i legalności pochodzenia. Pracownik ma 
obowiązek odmówić przyjęcia bonu upominkowego jeżeli minął okres jego ważności.  

13. Warunkiem udziału w Promocji jest przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz podanie 
prawdziwych i poprawnych danych w Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku powzięcia uzasadnionych 
wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń lub prawidłowości działań Uczestnika w tym zakresie, Uczestnik 
będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie Organizatora dowodów potwierdzających dane lub 
oświadczenia Uczestnika, np. oryginałów faktur lub paragonów potwierdzających zakup Produktu w terminie 
trwania Programu lub zdjęcia opakowania Produktu lub tabliczki znamionowej Produktu, umożliwiającego 
weryfikację nazwy i modelu zakupionego Produktu, w przypadku gdy z faktury lub paragonu nie wynika 
jednoznacznie zakup Produktu objętego Programem.  

 

§ 3  

Reklamacje 

1) Reklamacje związane z przebiegiem Promocji mogą być zgłaszane przez uczestnika Promocji  w formie 

pisemnej, w wysłanym zgłoszeniu na adres Organizatora: JB Multimedia Jerzy Bielecki, ul. Brzeska 107A, 21-

500 Biała Podlaska z dopiskiem „Kierunek Lato – odbierz bon 50” lub osobiście we wskazanych Sklepach. 

Przepisy dotyczące reklamacji znajdujące się w regulaminie nie uchybiają przepisom ustawy o szczególnych 

warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 220 r. (Dz. U. 2002 Nr 

141, poz. 1176) 

2) Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie pisemnie. O dochowaniu terminu decyduje data wpłynięcia 

reklamacji do siedziby firmy lub sklepu.  

3) Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do 

doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji.  

4) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni roboczych od dnia ich złożenia (otrzymania przez 

Organizatora). Organizator telefonicznie lub pisemnie zawiadomi Uczestnika o sposobie załatwienia 

reklamacji. 

§ 4  

Dane Osobowe 

1) W przypadku określonym w § 4, administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą 

przetwarzane w zakresie określonym w § 4 pkt.2 w przypadku składanych reklamacji przez Uczestnika – w celu 

ich rozpatrzenia. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej niepodanie przez Uczestnika danych wymaganych 

w zgłoszeniu ewentualnej reklamacji może uniemożliwić jej rozpatrzenie. Każdemu Uczestnikowi, który poda 

swoje dane w związku ze zgłoszeniem ewentualnej reklamacji przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych i ich poprawiania.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1) Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym 

regulaminem.  

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą 

Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby organizatora.  

3) Niniejszy regulamin obowiązuje od  dnia 17 czerwca 2015 roku.  

 

 

 



Załącznik 1  

 
 

Imię i nazwisko 

………………………………………… 

Adres e-mail 

………………………………………… 

Nr telefonu 

…………………………………………. 

 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu, przez JB Multimedia Jerzy 

Bielecki z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 107 A, 21-500 Biała Podlaska. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) w celach marketingowych i handlowych. 

 

„Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej przez JB Multimedia Jerzy Bielecki z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 107 A, 21-500 Biała Podlaska, 

zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 

z późn. zm.).” 

 

„Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą telefoniczną za pomocą sms. 

 

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych 

osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania."  

 

Administratorem danych jest JB Multimedia Jerzy Bielecki z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 107 A, 21-500 Biała 

Podlaska. 

 

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo 

do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa,  w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej info@jbmultimedia.pl 

 

 

 

 

……………………………………………..……                                                  ……………….……………………………………… 
                   (miejscowość, data)                                                                                                    (podpis) 

 

 

 


