
Regulamin akcji Kupony zniżkowe „Zgarnij 100€ na zakupy” 

 

§ 1 Definicje  

1.  „Kupony zniżkowe” – pod nazwą Kupony zniżkowe „ZGARNIJ 100€ NA ZAKUPY” 
prowadzony na zasadach określonych Regulaminem. Składa się z siedmiu kodów rabatowych 
(zniżkowych), do wykorzystania w podanych terminach 

2. „Organizator” – Mastermedia Cioczek i Wójciak Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie 20-704 Lublin, 
ul. Wojciechowska 9B/11-13, NIP 7120155884, REGON 430299173, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód, z siedzibą w Świdniku, VI Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000447072.  

3. „Sprzedawca” – Sklep internetowy dostępny pod adresem https://de.foodplus.eu/  będący 
własnością Mastermedia Cioczek i Wójciak Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie. 

4. „Klient” – Klient sklepu internetowego będący dysponentem Kodu zniżkowego.  

5. „Kod rabatowy” - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu tekstowego otrzymany od 
Sprzedawcy, podlegający realizacji przez Klienta w Sklepie internetowym. 

§2 Warunki ogólne  

1. Sprzedawca udostępnia Kody zniżkowe: 

a) w formie papierowej wraz z paczką z produktami zamówionymi w Sklepie 
internetowym, 

b) w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres e-mail Klienta 
c) w formie informacji publicznej z wykorzystaniem dowolnego źródła komunikacji np. 

media społecznościowe, materiały reklamowe, 
d) w formie pliku pdf do pobrania na stronie Sklepu internetowego,  

2. Kody rabatowe posiadają określoną datę ważności. Realizacja kody zniżkowego po jego 
dacie ważności jest niemożliwa. 

3. Wartość kodu rabatowego wyrażona jest jako rabat kwotowy, od wartości złożonego 
zamówienia w Sklepie internetowym. Każdy kod rabatowy ma zaznaczoną minimalną wartość 
zamówienia do uzyskania rabatu. 

4. Kod rabatowy jest jednorazowy oraz nie podlega sumowaniu w jednym zamówieniu z 
innymi kodami rabatowymi lub promocjami dostępnymi w Sklepie internetowym, chyba że 
Sprzedawca zaznaczył inaczej. 

4.1. KUPON ZNIŻKOWY 1, WAŻNY W OKRESIE 1-6.11.2022r., WARTOŚĆ RABATU -10€ 
MINIMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 79€, KOD:KASA 1  

4.2. KUPON ZNIŻKOWY 2, WAŻNY W OKRESIE 7-13.11.2022r., WARTOŚĆ RABATU -10€ 
MINIMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 79€, KOD:KASA 2  

https://de.foodplus.eu/


4.3. KUPON ZNIŻKOWY 3, WAŻNY W OKRESIE 14-20.11.2022r., WARTOŚĆ RABATU -10€ 
MINIMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 79€, KOD:KASA 3 

4.4. KUPON ZNIŻKOWY 4, WAŻNY W OKRESIE 21-27.11.2022r., WARTOŚĆ RABATU -10€ 
MINIMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 79€, KOD:KASA 4  

4.5. KUPON ZNIŻKOWY 5, WAŻNY W OKRESIE 28.11-04.12.2022r., WARTOŚĆ RABATU -10€ 
MINIMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 79€, KOD:KASA 5 

4.6. KUPON ZNIŻKOWY 6, WAŻNY W OKRESIE 5-11.12.2022r., WARTOŚĆ RABATU -20€ 
MINIMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 79€, KOD:KASA 6  

4.7.  KUPON ZNIŻKOWY 7, WAŻNY W OKRESIE 12-18.12.2022r., WARTOŚĆ RABATU -30€ 
MINIMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 150€, KOD:KASA 7  

§3 Realizacja kodu rabatowego   

1. W celu skorzystania z kody rabatowego, Klient podczas składania zamówienia w Sklepie 
internetowym w trakcie wypełniania formularza zamówienia w polu oznaczonym „Mam 
kupon rabatowy” wpisuje odpowiedni ciąg znaków, a następnie potwierdza wykorzystanie 
kodu poprzez przycisk „Użyj”. 

2. Użycie kodu rabatowego spowoduje obniżenie całej wartości zamówienia. 

3. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego, gdy był on już uprzednio 
wykorzystany lub gdy upłynęła jego data ważności. 

4. Sprzedawca zastrzega, iż w czasie obowiązywania kodu rabatowego ceny produktów mogą 
ulec zmianie. 

5. Kod rabatowy nie jest środkiem płatniczym. Kodu rabatowego nie można wymienić na 
ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. 

6. Jeżeli kupon rabatowy został użyty niezgodnie z Regulaminem, Sprzedawca zastrzega sobie 
prawo do anulowania zamówienia, w których wykorzystano kupon, o czym poinformuje 
Klienta. 

§4 Postepowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać do Sprzedawcy droga 
elektroniczną na adres e-mail: foodplus.eu@gmail.com. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od momentu ich otrzymania przez 
Sprzedawcę. 

3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie wiadomości przesłanej na adres poczty 
elektronicznej Klienta. 

4. Brak odpowiedzi na reklamację po upływie terminu, o którym mowa w ust.2 oznacza jej 
uwzględnienie. 

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta jest każdorazowo ograniczona do 
wartości kuponu rabatowego. 



§5 Ochrona danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.  

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Art. 6 
ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  
2016 r. 

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji kodów 
rabatowych i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe 
przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia 
danych i zaprzestania ich przetwarzania.  

§6 Postanowienia końcowe  

1. Uczestnicząc w akcji automatycznie akceptujesz niniejszy Regulamin. Uczestnicy są 
zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może 
skutkować brakiem możliwości wykorzystania kodu rabatowego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego.  

3. Akcja organizowany jest na gruncie prawa niemieckiego. Powyższe nie zwalnia Uczestnika 
z obowiązków wynikających z prawa lokalnego, jeśli ich udział, a w szczególności fakt 
wykorzystania Kodu rabatowego, tworzy takie zobowiązanie.  

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://de.foodplus.eu/. 

5. Regulamin obowiązuje do daty zakończenia ostatniego z kuponów tj. 18.12.2022r. 


