Regulamin
Promocji
„RABAT ZA OPINIĘ”
Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Katowice, marzec 2021

Polska Grupa Górnicza S.A.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Akcja promocyjna o nazwie „RABAT ZA OPINIĘ” zwana dalej Promocją organizowana
jest przez Polską Grupę Górniczą S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, e-mail:
sklep@pgg.pl. KRS: 0000709363 (Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy) NIP: 634-283-47-28 REGON: 360615984 BDO: 000014704
zwany dalej „Organizatorem.

2.

Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem:
www.sklep.pgg.pl (dalej jako „Sklep internetowy”).
§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1.

Promocja trwa od godz. 00:00 dnia 1 kwietnia 2021 r. do godz. 23.59 dnia 14
kwietnia 2021 r. (dalej „Okres promocji”).

2.

Dla oceny spełnienia warunków objęcia Promocją istotny jest czas zarejestrowania
zamówienia w Sklepie internetowym Organizatora tj. naciśnięcie przycisku „Złóż
zamówienie i zapłać”

3.

Umowa sprzedaży uznana jest za zawartą po potwierdzeniu Zamówienia przez
Organizatora.
§3 WARUNKI PROMOCJI

1.

Promocja polega na udzieleniu Klientowi rabatu, za pomocą kuponu rabatowego
w wysokości 50 zł na 1 tonę węgla lub 37,50 zł na paletę 750 kg. Klient może
wykorzystać kupon rabatowy minimalnie na zakup 750 kg (1 paleta), a maksymalnie
na zakup 5 ton dowolnych produktów, które znajdują w ofercie Sklepu internetowego
w Okresie promocji w ramach jednego zamówienia.

2.

Warunkiem uzyskania rabatu jest prawidłowe wpisanie kodu z kuponu rabatowego
w „koszyku” podczas dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Kwota rabatu
zostanie odjęta automatycznie.

3.

Kupon

rabatowy

przysługuje

Klientom,

którzy

wypełnili

i

odesłali

zwrotnie

Organizatorowi „Ankietę”, za pomocą linku internetowego do dnia 31.03.2021 r.
„Ankiety” są rozsyłane do klientów Sklepu internetowego niezwłocznie, ale nie później
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niż po trzech dniach po dokonaniu zakupów. Ankieta weryfikuje stopień spełnienia
oczekiwań klientów w odniesieniu do funkcjonalności sklepu, produktów, cen i działań
konkurencji.
4.

Ankiety wysyłane przez Organizatora po trzech tygodniach od dnia dokonanych
zakupów mające na celu zbadanie tylko i wyłącznie komfort robienia zakupów w
Sklepie internetowym nie są włączone w niniejszą Promocję.

5.

Klienci którzy spełnili warunek otrzymania kuponu rabatowego wymienionego
w §3 pkt. 3, otrzymają kupon rabatowy na wskazany przez nich adres e-mail tj.
zapisany podczas dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.

6.

Kupon rabatowy posiada indywidualne oznaczenie: kod rabatowy, datę ważności,
informację o wartości przyznanego rabatu na zakup węgla w Sklepie internetowym.

7.

Kupon rabatowy przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania podczas
transakcji zakupu w Sklepie internetowym, w ramach jednego zamówienia - nie
podlega dzieleniu na kilka cząstkowych zamówień.

8.

Kupon rabatowy nie może zostać wymieniony na środki pieniężne, ani nie może
stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym
regulaminie.

9.

W przypadku utraty kuponu rabatowego, Kupującemu nie przysługują wobec
Organizatora jakiekolwiek roszczenia.

10. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami czy kuponami rabatowymi
wydawanymi przez Organizatora.
§4 POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1.

Regulamin Promocji „RABAT ZA OPINIĘ”

dostępny jest na stronie Internetowej

Sklepu w okresie trwania promocji.
2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy
zawarte w Regulaminie Sprzedaży Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz w Regulaminie
Sklepu Internetowego Polskiej Grupy Górniczej S.A.
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