REGULAMIN KUPONÓW PROMOCYJNYCH
AKCJA FRENCH TOUCH 2020
Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kuponów promocyjnych zamieszczonych
w Magazynie „La Belle Vie” 2020.

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:
Kupon promocyjny – kupon zamieszczony w Magazynie „La Belle Vie!” (wydanie 2020),
uprawniający Klienta do jego realizacji w drukarni ABA Papier Int. w postaci darmowego wydruku
50 szt. wizytówek bez ponoszenia kosztów przesyłki. Do jednokrotnego użycia przy zamówieniu za
kwotę minimum 500 zł na usługę poligraficzną w drukarni ABA Papier Int.; ABA Papier oferuje dwa
szablony wizytówek do wyboru lub projekt własny klienta dostarczony do drukarni w formie pliku
.pdf. Szablony udostępnione zostaną indywidualnie po kontakcie z działem handlowym.

Sprzedawca – ABA Papier Int. Sp. z o.o., 70-631 Szczecin, ul. Heyki 27, NIP 852-10-01-779,
REGON 810748361 Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108215,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XVII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość
kapitału zakładowego: 50.000,00 PLN, opłacony w całości.

Klient - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Drukarnię
ABA Papier kupon promocyjny w zamian za dokonanie określonej czynności, np. złożenie
zamówienia na określoną wartość;

Usługi / towary - usługi z zakresu poligrafii oferowane do sprzedaży przez drukarnię ABA Papier;

Data ważności – data, do której można zrealizować kupon promocyjny w drukarni ABA Papier
i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu usług poligraficznych;

Regulamin Drukarni – regulamin określający zasady promocji sprzedaży usług oferowanych
przez drukarnię ABA Papier;

II. Warunki ogólne.

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kuponu promocyjnego, w ramach
organizowanej promocji przez zamieszczenie go w Magazynie „La Belle Vie”.
2. Kupon promocyjny może być wykorzystany przy zakupie usług poligraficznych w drukarni ABA
Papier Int.
3. Kupon promocyjny nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części
oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kupon promocyjny jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
5. Otrzymany od Sprzedawcy Kupon promocyjny jest do jednokrotnego wykorzystania.
6. Ważność Kuponu promocyjnego trwa do 31.12.2020 r.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów przesyłki na zamówione produkty w ramach
akcji związanej z kuponem promocyjnym.

III. Zasady przekazania i korzystania z Kuponu promocyjnego.

1. Udostępnienie Kuponu promocyjnego następuje w formie drukowanej zamieszczonej
w Magazynie „La Belle Vie!” – wydawanego raz do roku z okazji French Touch # wrzesień 2020.

2. Skorzystanie z zamieszczonego w magazynie Kuponu promocyjnego zależy od Klienta.

3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kuponu promocyjnego należy skontaktować
się z Działem handlowym ABA Papier podczas składania zamówienia na usługę poligraficzną za
kwotę minimum 500 zł w drukarni ABA Papier.
Kontakt pod nr tel. kom.: 669 100 243, tel.kom.: 665 661 521, tel. 091 431 98 48

4. Złożenie zamówienia na kwotę min. 500 zł oraz przekazanie Kuponu promocyjnego do Działu
handlowego w formie elektronicznej bądź papierowej spowoduje nadanie automatycznie prawa
Klientowi do realizacji Kuponu promocyjnego.

5. Przy składaniu zamówienia odliczona zostanie kwota za przesyłkę na terenie kraju dla
korzystającego z Kodu rabatowego.

6. Kupony promocyjne nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko
jeden Kupon promocyjny.

7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kuponu promocyjnego w przypadku upływu jego
terminu ważności. Tym samym Kupon promocyjny wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.
IV. Reklamacje i zwrot towarów.

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kuponu
promocyjnego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Drukarni
ABA Papier Int.

V. Postanowienia końcowe.
1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie
Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia

2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod
adresem http://www.abapapier.pl

3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sprzedawcy,
a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy
ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego
i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 16.09.2020.

