REGULAMIN AKCJI RABATOWYCH
Wydawnictwa Nasza Księgarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
korzystania z kodów rabatowych
(dalej: „Regulamin”)

1. Organizatorem Akcji rabatowych jest Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Apteczna 6, 05-075 Warszawa-Wesoła, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000038853; kapitał
zakładowy 96.300,00 zł, NIP 526-020-52-85, zwana dalej: „Organizatorem“.
2. W ramach niniejszego Regulaminu Organizator może ogłaszać Akcje Rabatowe. Ogłoszenie
Akcji Rabatowej odbywało się będzie poprzez zamieszczenie na Kuponach zawierających
Kody rabatowe informacji o terminie rozpoczęcia Akcji Rabatowej, okresie jej trwania,
wysokości udzielanego rabatu oraz sposobie jej przeprowadzenia (dalej: „Informacja o Akcji
Rabatowej“).
3. W Akcji Rabatowej mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych (dalej: „Uczestnicy”).
4. Akcja realizowana jest za pośrednictwem strony internetowej www.nk.com.pl (dalej:„Strona
Internetowa”) oraz przy współpracy innych podmiotów, zwanych dalej Partnerami.
5. W ramach Akcji Rabatowych Organizator będzie przyznawał rabat procentowy (dalej jako
„Rabat”) na zakupy na Stronie Internetowej produktów na niej oferowanych z wyłączeniem
działu Wyprzedaże. W wyniku rabatu cena okładkowa produktu będzie pomniejszona o
wartość kodu rabatowego. Termin ważności oraz dokładna wartość kodu rabatowego będą
każdorazowo na nim wskazane. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami. Kupony
zawierające Kody rabatowe mogą być udostępniane przez Organizatora m.in. na targach
książki, za pośrednictwem gazet, za pośrednictwem Partnerów.
6. Skorzystanie z Rabatu wymaga następujących czynności:
a) rejestracji przez Uczestnika konta na Stronie Internetowej,
b) zalogowania się na utworzone konto,
c) dokonania przez Uczestnika lub w jego imieniu, zakupu produktów oferowanych na
Stronie Internetowej, poprzez wybranie produktów, uaktywnienie kodu rabatowego
biorącego udział w Akcji Rabatowej, finalizację zamówienia i dokonanie zapłaty.
7. Zakup produktów oferowanych na Stronie Internetowej odbywa się na warunkach
określonych w „Regulaminie sklepu internetowego”, którego aktualny tekst dostępny jest na
Stronie Internetowej znajdującej się pod adresem: www. nk.com.pl
8. Rabat jest wielokrotnego użytku (Uczestnik może skorzystać z niego dowolną ilość razy w

Okresie Trwania Akcji Rabatowej).
9. Po upływie Okresu Trwania Akcji Rabatowej Rabaty tracą ważność, co oznacza, że nie będą
honorowane, bez prawa do jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu.
10. Rabaty przyznane Uczestnikowi nie sumują się, co oznacza, iż w ramach jednego
zamówienia Uczestnik może skorzystać tylko z jednego kodu rabatowego zawierającego.
Rabat.
11. Reklamacje co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby
Organizatora lub adres poczty elektronicznej dzialpromocji@nk.com.pl w terminie 21 dni
po Okresie Trwania Akcji. Pisemna reklamacja powinna zawierać w tytule dopisek
„Reklamacja przebiegu akcji rabatowej” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres
reklamującego, jak również dokładny opis, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść
żądania. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia. O rozpatrzeniu
reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony w tej samej formie, w jakiej złożył
reklamację na wskazany adres.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji Rabatowej, po uprzednim
poinformowaniu o tym na Stronie Internetowej, z tym zastrzeżeniem, że prawa Uczestników
do Rabatu, które zostały już przez nich nabyte, zostaną zachowane.
13. Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie Internetowej
http://nk.com.pl/files/regulaminy/regulamin_kody_rabatowe.pdf
14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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