
REGULAMIN PROMOCJI „RABAT NA START”

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji „Rabat na start” oraz prawa i obowiązki

Uczestników i Organizatora.

2. Promocja:

a. organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b. odbywa się w Sklepie Internetowym,

c. trwa w okresie od dnia 26 listopada 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

4. Promocją objęte są wybrane Produkty dostępne w Sklepie Internetowym.

5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6. Spis treści:
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§ 2. Definicje.

§ 3. Zasady korzystania z Promocji „Rabat na start”.

§ 4. Uprawnienia Organizatora.
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§ 6. Ochrona danych osobowych.

§ 7. Postanowienia końcowe.

§ 2. Definicje.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Cena – cena Produktów, o której mowa w § 5 Regulaminu Sklepu Internetowego.

2. Dostawa – czynność, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu Sklepu Internetowego.

3. Klient – osoba, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu Sklepu Internetowego.

4. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta, o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. c Regulaminu Sklepu

Internetowego.

5. Miesiąc – okres następujących po sobie trzydziestu dni.

6. Organizator – Re CUCINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Węgrzcach (adres rejestrowy:

ul. Warszawska 15, 32-086 Węgrzce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000904049, NIP: 5130271958, REGON: 389176074,

BDO: n/d, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł).
7. Produkt – produkt w rozumieniu § 2 ust. 10 Regulaminu Sklepu Internetowego.

8. Promocja – akcja marketingowa „Rabat na start”, której zasady zostały określone w Regulaminie.

9. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Rabat na start.”

10. Regulamin Sklepu Internetowego – Regulamin Sklepu Internetowego Organizatora, dostępny pod adresem

www.recucina.pl/regulamin

11. Sklep Internetowy – serwis internetowy Sprzedawcy w rozumieniu § 2 ust. 14 Regulaminu Sklepu

Internetowego.

12. Sprzedawca – Re CUCINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Węgrzcach (adres rejestrowy:

ul. Warszawska 15, 32-086 Węgrzce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000904049, NIP: 5130271958, REGON: 389176074,

BDO: n/d, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł).
13. Strona Internetowa – strona internetowa, o której mowa w § 2 ust. 16 Regulaminu Sklepu Internetowego.

14. Trwały Nośnik – materiał lub urządzenie, o którym mowa w § 2 ust. 17 Regulaminu Sklepu Internetowego.

15. Uczestnik – Klient, posiadający Konto Klienta, biorący udział w Promocji.

http://www.recucina.pl/regulamin


16. Rabat / Rabat na start – bon wydawany w formie dokumentu lub zapisu na innym Trwałym Nośniku,

zawierający kod, uprawniający do otrzymania zniżki w wysokości na nim wskazanej na Produkty kupowane

przez Uczestnika w Sklepie Internetowym, przysługujący Uczestnikowi na warunkach określonych

w Regulaminie i w ramach Promocji, podczas pierwszych zakupów w Sklepie Internetowym.

17. Zamówienie – oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 22 Regulaminu Sklepu Internetowego.

§ 3. Zasady korzystania z Promocji „Rabat na start”.

1. Wartość Rabatu na start wynosi 15% zniżki na zakupy.

2. Rabat na start nie obejmuje kosztów Dostawy.

3. Rabat na start przysługuje Klientowi tylko podczas pierwszych zakupów za pośrednictwem Sklepu

Internetowego. Raz wykorzystany Rabat nie przysługuje na kolejne zakupy.

4. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik, w okresie, o którym mowa w § 1 ust 2 lit. c Regulaminu,

za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonuje zakupu o wartości do 5 000zł brutto, przy użyciu

posiadanego Konta Klienta oraz na zasadach określonych w § 6 Regulaminu Sklepu Internetowego. W celu

skorzystania z Rabatu na start, Uczestnik, po skompletowaniu całości Zamówienia oraz po wybraniu

polecenia „Koszyk”, dokonuje wpisu kodu w pole „Kod kuponu” i kliknięcie w pole „Zastosuj kupon”

co spowoduje automatyczne obniżenie Ceny o wartość Rabatu przyznanego w ramach Promocji.

5. Warunkiem skorzystania z jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu

Internetowego dostępnego pod adresem www.recucina.pl/regulamin-sklepu/

6. Zaakceptowanie regulaminów, o których mowa w ust. 5 powyżej, jest dobrowolne, jednak jego brak

uniemożliwia uczestnictwo w Promocji.

7. Rabat na start nie łączy się z innymi promocjami w Sklepie Internetowym.

8. Rabat na start nie może zostać wymieniony na środki pieniężne ani nie może stanowić przedmiotu obrotu

handlowego innego, niż określony w Regulaminie. Uczestnikowi nie przysługuje także zwrot

równowartości Rabatu ani inne roszczenia wobec Organizatora, w przypadku jego niewykorzystania przed

upływem okresu, o którym mowa w § 1 ust 2 lit. c Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

9. W przypadku, gdy podczas zakupów, wystąpi błąd uniemożliwiający rejestrację kodu rabatowego lub 

uniemożliwiający dokonanie transakcji w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Konta Klienta, Uczestnik

ma możliwość otrzymania Rabatu o tej samej wartości, po wysłaniu zgłoszenia na adres poczty

elektronicznej reklamacje@recucina.pl wraz z dowodem zakupu, zapisem aktualnego obrazu

wyświetlanego na monitorze urządzenia (zrzutem ekranu) lub innym dowodem potwierdzającym

wystąpienie błędu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Rabat zostanie naliczony przez Organizatora

poprzez obniżenie Ceny o wartość Rabatu przyznanego w ramach Promocji.

§ 4. Uprawnienia Organizatora.

1. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji, jeżeli Uczestnik nie

przestrzega zasad określonych w Regulaminie lub Regulaminie Sklepu Internetowego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub

organizacyjnych, w tym do zmiany okresu trwania Promocji i daty ważności Vouchera.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne.

1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji, w razie niezgodności przeprowadzenia

Promocji z Regulaminem.

2. Reklamację można złożyć w trakcie trwania Promocji i nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej

zakończenia.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Uczestnika:

a. w formie pisemnej na adres pocztowy Re CUCINA sp. z o.o., ul. Warszawska 15, 32-086 Węgrzce,

b. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej reklamacje@recucina.pl.

http://www.recucina.pl/regulamin
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4. W przypadku składania reklamacji, w celu przyspieszenia jej rozpatrzenia, Organizator zaleca, by zgłoszenie

reklamacyjne zawierało:

a. imię i nazwisko Uczestnika / nazwę Uczestnika,

b. adres do korespondencji / adres poczty elektronicznej, na który Organizator ma wysłać odpowiedź
na reklamację,

c. numer Vouchera i datę jego ważności,

d. przyczynę reklamacji oraz dokładny opis okoliczności uzasadniających reklamację,

e. żądanie Uczestnika, co do sposobu rozpoznania reklamacji.

5. Zakres zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przykładowy, Uczestnik nie jest

zobowiązany do korzystania z niego oraz nie wpływa na skuteczność reklamacji.

6. Organizator zobowiązują się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później, niż w terminie

14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając odpowiedź
zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. W przypadku wystąpienia braków w złożonej reklamacji, Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia

w niezbędnym zakresie, niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania

wezwania przez Uczestnika.

§ 6. Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników zostały określone w Polityce

Prywatności, dostępnej pod adresem www.recucina.pl/politykaprywatnosci, stanowiącej integralną część
Regulaminu.

§ 7. Postanowienia Końcowe.

1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów,

przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o

prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności Regulaminu ze wskazanymi

przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub

w inny sposób nieskuteczne, lub niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym

zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

3. Informacja o zmianie Regulaminu, o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu:

a. Uczestnikom posiadającym Konto Klienta, zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej

Uczestnika, podany przez niego podczas Rejestracji, co najmniej na 7 kolejnych dni kalendarzowych

przed wejściem w życie zmian w Regulaminie;

b. zostanie opublikowana na Stronie Internetowej przez okres co najmniej 7 kolejnych dni

kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w treści zmienionego Regulaminu, nie

wcześniej jednak niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu wprowadzenia zmiany Regulaminu.

5. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Uczestnika, który posiada Konto Klienta, o ile – w przypadku braku

akceptacji zmian – Uczestnik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, co jest

równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.

6. Regulamin dostępny będzie w czasie trwania Promocji pod adresem www.recucina.pl/promocje, a po jej

zakończeniu pod adresem www.recucina.pl/archiwumpromocji

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2021 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
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