
 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Odbierz kupon ze zniżką 5%” 
(dalej zwany „Regulaminem”) 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Odbierz kupon ze zniżką” (dalej jako 

„Promocja”) 

2. Organizatorem Promocji jest Firma: MINILO Anna Obal, os. Niepodległości 1, 33-100 Tarnów, NIP: 8732897790, (dalej jako 

„Organizator”) 

3. Promocja trwa od dnia 28 czerwca 2018 roku do odwołania.  

4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Sklepie Organizatora Promocji MINILO , os. Niepodległości 

1, 33-100 Tarnów (dalej jako „Sklep”). 

5. Przedmiotem Promocji jest przyznanie wszystkim uprawnionym uczestnikom (dalej jako „Uczestnicy”), określonym w ramach 

Regulaminu, nagród określonych przepisami niniejszego Regulaminu (dalej jako „Nagrody”). 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

 

1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne - konsumenci w rozumieniu art. 22
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380), które mają ukończony szesnasty rok życia w chwili rejestracji. 

2. Warunkiem wzięcia przez Uczestnika udziału w Promocji jest spełnienie poniższych warunków: 

a. posiadanie konta w systemie ZenCard (dalej jako „System ZenCard”) prowadzonym przez spółkę ZenCard spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II, nr 80 (00–175) Warszawa, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000487857, kapitał zakładowy: 107 900,00 zł, NIP: 5223009578, REGON: 146888370 

(dalej jako „ZenCard”) i dokonać zakupu w Sklepie Organizatora Promocji zarejestrowaną w Systemie ZenCard kartą 

płatniczą (dalej „Zarejestrowana Karta”) lub gotówką przy wykorzystaniu płatności gotówkowej w Systemie ZenCard, 

b. dokonanie płatności, zarejestrowaną w Systemie ZenCard kartą płatniczą lub gotówką przy wykorzystaniu płatności 

gotówkowej w Systemie ZenCard, za dowolny zakup o wartości minimum 200 zł (słownie: dwieście złotych). 

 

§ 3. NAGRODY PROMOCJI  

 

1. Uczestnikowi, który spełnił warunki określone w § 2 Regulaminu przyznaje się nagrodę w postaci kuponu rabatowego (dalej 

jako „Kupon Rabatowy”) działającego automatycznie przy kolejnej płatności Zarejestrowaną Kartą lub gotówką pod warunkiem 

skorzystania z płatności gotówkowej w Systemie ZenCard. 

2. Kupon Rabatowy wynosi 5% (słownie: pięć punktów procentowych) rabatu od kwoty brutto zakupu i jego uznanie może 

nastąpić pod warunkiem dokonania płatności Zarejestrowaną Kartą lub gotówką pod warunkiem skorzystania z płatności 

gotówkowej w Systemie ZenCard, oraz wyrażenia osobistego oświadczenia woli skorzystania z Kuponu Rabatowego.  

3. Posiadany Kupon Rabatowy jest ważny przez okres 24 miesięcy od daty ostatniej, zarejestrowanej w Systemie ZenCard 

transakcji u Organizatora. W przypadku przerwy dłuższej niż 24 miesiące Kupon Rabatowy traci swoją ważność i wygasa. 

4. Posiadany Kupon Rabatowy jest wielokrotny, a jego realizacja jest dobrowolna i wymaga dokonania zakupów w Sklepie 

Organizatora Promocji w sposób o którym mowa ust 2 powyżej. 

5. Przyznanie Użytkownikowi Kuponu Rabatowego potwierdzone zostanie poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości 

tekstowej SMS na wskazany przez niego, w procesie rejestracji w Systemie ZenCard, numer telefonu - o ile w procesie 

rejestracji w Systemie ZenCard wyraził on zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej drogą elektroniczną. 

6. Realizacja Kuponu Rabatowego potwierdzona zostanie poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości tekstowej SMS na 

wskazany przez niego, w procesie rejestracji w Systemie ZenCard, numer telefonu. 

7. Posiadaczowi Kuponu Rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu 

pieniężnego. 

8. Kupon Rabatowy może być wykorzystany wielokrotnie, jednak tylko i wyłącznie w okresie jego ważności. 

9. Uczestnik może zgromadzić na koncie w Systemie ZenCard więcej niż jeden kupon rabatowy pochodzący z różnych promocji, 

nie może jednak mieć jednocześnie więcej niż jednego kuponu przyznanego z tej samej promocji.  



10. W przypadku posiadania przez Uczestnika więcej niż jednego kuponu rabatowego zawsze użyty będzie kupon dający 

Uczestnikowi największą zniżkę kwotową. 

11. Kupon Rabatowy nie uprawnia do zniżki przy płatności kartą płatniczą, która nie została zarejestrowana w Systemie ZenCard 

lub w przypadku płatności gotówką bez skorzystania z opcji płatności gotówkowej w Systemie ZenCard. 

 

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Organizator Promocji nie jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm). Całość danych przekazanych przez Uczestnika przetwarzana jest w 

ramach Systemu ZenCard a administratorem danych osobowych jest ZenCard, który je przetwarza na zasadach określonych w: 

a. polityce prywatności ZenCard (dostępnej na stronie internetowej https://zencard.pl/privacy) 

oraz:  

b. Regulaminie ZenCard dla użytkownika (dostępnym na stronie internetowej: https://zencard.pl/regulamin) 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Promocja łączy się z innymi promocjami realizowanymi w okresie trwania Promocji. 

3. Reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych i powinny zostać przesłane elektronicznie na 

adres poczty elektronicznej: sklep@minilo.pl lub pisemnie na adres: Sklep MINILO, os. Niepodległości 1, 33-100 Tarnów. 

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub dokładny adres Uczestnika, opis i uzasadnienie 

reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Promocji oraz treść żądania. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380). 

6. Warunki Promocji są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach 

reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny. 

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w Sklepie MINILO, os. Niepodległości 1, 33-100 Tarnów. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak zmiana ta nie może 

naruszyć praw nabytych przez Uczestników Promocji. 

 


