REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Organizatorem rabatowej akcji promocyjnej, szczegółowo opisanej w niniejszym regulaminie
(zwanej dalej „Akcją Promocyjną”) jest Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092178, NIP: 95110-08-094, REGON: 011429513, kapitał zakładowy w wysokości: 740.000.500 zł, (dalej jako
„Organizator”).
2. Akcja Promocyjna obowiązuje w należącym do Organizatora markecie OBI zlokalizowanym w
Krakowie przy Al. Pokoju 67, 31-580 Kraków (dalej jako „Promocyjny Market OBI”) w dniach
12.07 – 14.07.2018 roku (dalej jako „Okres Obowiązywania Akcji Promocyjnej”).
3. Akcja Promocyjna skierowana jest do klientów Organizatora, którzy dokonają w Okresie
Obowiązywania Akcji Promocyjnej w Promocyjnym Markecie OBI zakupu towarów, za kwotę co
najmniej 5 (pięć) złotych brutto, potwierdzonego paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, z
zastrzeżeniem pkt 5 i 10 (dalej jako „Uczestnik Akcji Promocyjnej”).
4. Akcja Promocyjna polega na wydawaniu Uczestnikom Akcji Promocyjnej kart podarunkowych
będących bonami rabatowymi (dalej jako „Rabatowa Karta Podarunkowa”) o równowartości
20% wartości towarów nabywanych przez Uczestnika Akcji Promocyjnej w Promocyjnym
Markecie OBI w Okresie Obowiązywania Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5
- 7 poniżej. W przypadku, jeżeli w Okresie Obowiązywania Akcji Promocyjnej Uczestnik Akcji
Promocyjnej dokona kilkukrotnego nabycia towarów znajdujących się w ofercie Promocyjnym
Markecie OBI, w zamian za każde takie zakupy wydana zostanie Uczestnikowi Akcji
Promocyjnej odrębna Rabatowa Karta Podarunkowa. W przypadku wydania Uczestnikowi Akcji
Promocyjnej Rabatowej Karty Podarunkowej, w razie dokonania kolejnych zakupów w Okresie
Obowiązywania Akcji Promocyjnej, rabat zapisany na Rabatowej Karcie Podarunkowej nie ulega
doładowaniu.
5. Przy ustaleniu wysokości rabatu kwotowego zapisanego na Rabatowej Karcie Podarunkowej nie
jest brana pod uwagę wartość zakupionych przez Uczestnika w Okresie Obowiązywania Akcji
Promocyjnej w Promocyjnym Markecie OBI towarów promocyjnych, towarów zarezerwowanych
przez Uczestnika Akcji Promocyjnej za pośrednictwem strony internetowej www.obi.pl, towarów
zamówionych przez Uczestnika Akcji Promocyjnej w ramach usługi zamów i odbierz oraz usługi
dostawy ani usług zakupionych w Promocyjnym Markecie OBI. W celu uniknięcia wątpliwości
przez towary promocyjne rozumie się towary z gazetki obowiązującej dla Promocyjnego Marketu
OBI, towary oznaczone w Promocyjnym Markecie OBI jako promocyjne, towary oznaczone jako
towary wyprzedażowe oraz końcówki serii.
6. Minimalna kwota rabatu, zapisanego na Rabatowej Karcie Podarunkowej z tytułu jednorazowej
transakcji nie może być niższa niż 1 (jeden) złoty i nie może przekraczać kwoty 5.000 (pięć
tysięcy) złotych.
7. W przypadku, gdy kwota stanowiąca 20% wartości towarów nabywanych przez Uczestnika Akcji
Promocyjnej w Promocyjnym Markecie OBI w Okresie Obowiązywania Akcji Promocyjnej jest
kwotą zawierającą tysięczne części złotego, wysokość rabatu zapisanego na Rabatowej Karcie
Podarunkowej jest obliczana w następujący sposób:
a. gdy trzecia cyfra po przecinku jest cyfrą z przedziału 1 – 4, wysokość rabatu zapisanego
na Rabatowej Karcie Podarunkowej jest zaokrąglana do pełnego grosza „w dół”;
b. gdy trzecia cyfra po przecinku jest cyfrą z przedziału 5 – 9, wysokość rabatu zapisanego
na Rabatowej Karcie Podarunkowej jest zaokrąglana do pełnego grosza „w górę”.

8. Rabatowa Karta Podarunkowa uprawnia do uzyskania rabatu kwotowego zapisanego na
Rabatowej Karcie Podarunkowej od ceny sprzedaży towarów i usług znajdujących się w ofercie
marketów OBI zlokalizowanych na terenie Polski (Markety OBI) przy dokonywaniu kolejnych
transakcji w Marketach OBI, z zastrzeżeniem pkt 9 i 11 poniżej.
9. Rabatowa Karta Podarunkowa może być wykorzystywana wielokrotnie do czasu całkowitego
wykorzystania rabatu kwotowego przypisanego do Rabatowej Karty Podarunkowej, z
zastrzeżeniem postanowień pkt 11 poniżej. Każdorazowe zakupy dokonane przy wykorzystaniu
Rabatowej Karty Podarunkowej pomniejszają wartość kwotowego rabatu zapisanego na
Rabatowej Karcie Podarunkowej o wartość wykorzystanego rabatu.
10. Promocyjny Market OBI prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie w ilościach detalicznych. W
ramach Akcji Promocyjnej nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa produktów znajdujących się w
ofercie Promocyjnego Marketu OBI. Promocyjny Market OBI może odmówić realizacji transakcji
(w ramach jednej lub kilku transakcji) obejmującej hurtową ilość produktów oraz obejmującej
zakup produktów w celu ich dalszej odsprzedaży, w szczególności w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej.
11. Rabatowa Karta Podarunkowa może być realizowana od dnia 16 lipca 2018 roku do dnia 31
grudnia 2019 roku.
12. W przypadku braku zrealizowania Rabatowej Karty Podarunkowej we wskazanym powyżej
terminie w całości lub w części, Uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przysługuje roszczenie o
zwrot równowartości niewykorzystanego rabatu przypisanego do Rabatowej Karty Podarunkowej.
13. Rabatowa Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne. Rabatowa Karta
Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem
pieniądza elektronicznego.
14. Rabatowa Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela. Nie wydaje się duplikatu Rabatowej Karty
Podarunkowej w przypadku jej zgubienia, kradzieży lub zniszczenia. W takim wypadku
Uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przysługuje również roszczenie o zwrot równowartości
niewykorzystanego rabatu przypisanego do Rabatowej Karty Podarunkowej.
15. Wybrana przez Uczestnika Akcji Promocyjnej forma płatności za dokonane zakupy nie ma
wpływu na jego udział w Akcji Promocyjnej.
16. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w Okresie Obowiązywania Akcji Promocyjnej,
Uczestnik Akcji Promocyjnej zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu.
17. Zwrotu towaru zakupionego w ramach Akcji Promocyjnej, w Okresie Obowiązywania Akcji
Promocyjnej Klient może dokonać w każdym Markecie OBI w Polsce w terminie 5 lat od daty
zakupu. Zwrotowi po okazaniu oryginału zakupu podlega: towar w oryginalnym opakowaniu, bez
śladów użytkowania i zanieczyszczenia, kompletny, nadający się do dalszej odsprzedaży.
Zwrotowi nie podlegają następujące towary: towary cięte z metra, towary przecenione, towary na
indywidualne zamówienie, rośliny żywe, farby z mieszalnika, artykuły z terminem ważności,
który upłynął. Zwrot należności za oddany towar nastąpi wyłącznie w formie, w której dokonano
zapłaty za towar (uznanie na kartę płatniczą, zwrot w formie gotówkowej, zwrot na kartę
podarunkową otrzymaną przez Uczestnika Akcji Promocyjnej z innego tytułu niż udział w Akcji
Promocyjnej). W przypadku, gdy Uczestnik Akcji Promocyjnej uregulował rachunek przy
wykorzystaniu więcej niż jednego ze sposobów, o których mowa powyżej, zwrot należności za
oddany towar nastąpi w analogiczny sposób. Więcej informacji dotyczących zwrotu towarów
dostępnych jest w Marketach OBI.
18. Wartość zwrotu zostanie pomniejszona o odstępne odpowiadające rabatowi stanowiącemu
równowartość 20% wartości zwracanego towaru, z zastrzeżeniem postanowień zdań kolejnych.
Pkt 7 stosuje się odpowiednio. Pomniejszenie stanowi równowartość zapisanego na Rabatowej
Karcie Podarunkowej rabatu, jaki został przyznany Uczestnikowi Akcji Promocyjnej. W
przypadku, gdy Uczestnik Akcji Promocyjnej zwraca wszystkie towary, których nabycie
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stanowiło podstawę do otrzymania rabatu na Rabatową Kartę Podarunkową wraz z Rabatową
Kartą Podarunkową, a Rabatowa Karta Podarunkowa nie została zrealizowana przez Klienta w
całości lub w części, wartość zwrotu należnego Klientowi nie zostanie pomniejszona o odstępne
odpowiadające rabatowi w wysokości równowartości 20% wartości zwracanego towaru.
Obowiązek uiszczenia odstępnego nie dotyczy również przypadków, gdy Uczestnik Akcji
Promocyjnej, odstępuje od umowy i zwraca towar na podstawie przepisów o rękojmi za wady.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji i modyfikowania niniejszego
regulaminu lub do odwołania Akcji Promocyjnej przed dniem jej rozpoczęcia
20. Reklamacje należy składać na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta w Promocyjnym Markecie OBI
lub przesyłać drogą pocztową na adres Promocyjnego Marketu OBI z dopiskiem: Reklamacja
Akcji Promocyjnej „Zwracamy 20% rachunku”. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę
doręczenia reklamacji Organizatorowi.
21. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Organizatora za pomocą
listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
22. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu
cywilnego.
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