Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego sklep.gaspol.pl

REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W SERWISIE
INTERNETOWYM SKLEP.GASPOL.PL
Niniejszy regulamin określa zasady udzielania kodów rabatowych w sklepie
sklep.gaspol.pl prowadzonym przez GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
Warszawie, Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000021200, NIP 7790020583, tel. 22 530 00 00,
adres e-mail sklep@gaspol.pl (zwaną dalej „GASPOL”).
I. Słownik pojęć używanych w Regulaminie:
1. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, do
zrealizowania w sklepie internetowym sklep.gaspol.pl prowadzonym przez GASPOL,
poprzez zniżkę procentową, kwotową lub na darmową dostawę.
2. Zniżka kwotowa – zniżka wyrażona w PLN, jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod
rabatowy podczas zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówionych
produktów (z zastrzeżeniem pkt. II.1) i nie obejmuje kosztów wysyłki.
3. Zniżka procentowa – zniżka procentowa, jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod
rabatowy podczas zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówionych
produktów (z zastrzeżeniem pkt. II.1) i nie obejmuje kosztów wysyłki.
4. Darmowa dostawa – koszt dostawy zamówienia ponosi GASPOL. Klient
wykorzystując kod rabatowy podczas zamówienia nie ponosi kosztów dostawy.
II. Zasady udzielania kodów rabatowych
1. Udostępnienie kodu rabatowego może nastąpić w formie listu elektronicznego,
wiadomości tekstowej (SMS), ulotki reklamowej, plakatu reklamowego lub poprzez
inną akcję promocyjną organizowaną przez GASPOL. Kod rabatowy może być
udzielony na konkretny produkt dostępny w sklepie, na kategorię produktów
dostępnych w sklepie (np. „Parasole grzewcze”) lub na całe zamówienie. O rodzaju
Kodu rabatowego decyduje treść nośnika, na którym Kod rabatowy się znajduje.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przez każdego Klienta korzystającego ze
sklepu internetowego znajdującego się na stronie https://sklep.gaspol.pl.
3. Kod rabatowy można wykorzystać tylko podczas zakupów w sklepie internetowym
https://sklep.gaspol.pl.
4. Z Kodu rabatowego nie można skorzystać przy zakupach w sklepach stacjonarnych
GASPOL.
5. Aby skorzystać z Kodu rabatowego wystarczy wpisać podany ciąg znaków
alfanumerycznych w polu przeznaczonym do wpisania kodu promocyjnego na stronie
„koszyka”: https://sklep.gaspol.pl/cart/add.
6. Skorzystanie z posiadanego Kodu rabatowego jest dobrowolne. Klient nie musi
wykorzystywać przekazanego Kodu rabatowego podczas zakupów w sklepie
internetowym. Wystarczy nie wpisywać Kodu w polu przeznaczonym na wpisanie kodu
promocyjnego na stronie „koszyka”: https://sklep.gaspol.pl/cart/add .
7. Wpisanie Kodu rabatowego we właściwym polu spowoduje aktywację zniżki
o wartość (procentową, kwotową lub bezpłatnej dostawy) w odniesieniu do produktu,
kategorii produktów objętej zamówieniem lub wszystkich produktów objętych
zamówieniem, w zależności od rodzaju wykorzystywanego Kodu rabatowego.

8. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. Oznacza to, że na jedno zamówienie można
wykorzystać tylko jeden kod rabatowy. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość
łącznego wykorzystania Kodu rabatowego na Darmową dostawę z jednym Kodem
rabatowym na Zniżkę kwotową lub Zniżkę procentową.
9. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie Kodu rabatowego w przypadku
indywidualnego uzgodnienia ceny produktu z przedstawicielem GASPOL. W takim
przypadku obowiązuje cena uzgodniona, która nie może być dodatkowo obniżona za
pomocą Kodu rabatowego.
III. Reklamacje
Wszelkie reklamacje na towary zakupione z użyciem Kodu rabatowego będą
rozpatrywane na zasadach ogólnych, określonych w Regulaminie oraz Polityce
Reklamacji, znajdujących się na stronie: https://sklep.gaspol.pl.
IV. Postanowienia końcowe
1. GASPOL zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany
w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą obowiązywały po upływie 3 dni od dnia umieszczenia informacji na
stronie internetowej www.gaspol.pl lub sklep.gaspol.pl.
2. Wszelką korespondencję dotyczącą regulaminu należy kierować na adres GASPOL
S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa lub na adres
mailowy sklep@gaspol.pl
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub inne właściwe
przepisy obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

