
„LATO2022” - REGULAMIN WYKORZYSTYWANIA KODÓW RABATOWYCH  NA 
STRONIE www.berner.pl 

 

1. Kod rabatowy jest instrumentem emitowanym przez Berner Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7J, 30-644 Kraków, KRS 0000119204, 
NIP 6792634840, REGON 357181835 (dalej: „Spółka”), uprawniającym do zakupu 
po obniżonej cenie towarów Spółki z określonym rabatem kwotowym (100,00 zł)  

2. Rabat kwotowy w wysokości 100,00 zł przysługuje Klientowi pod warunkiem zakupu 
w ramach jednego zamówienia towarów za łączną cenę sprzedaży nie niższą niż 
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) netto.  

3. Kod rabatowy jest ważny do dnia 2022-07-22 
4. Kod rabatowy zawiera informację o swojej wartości nominalnej wyłącznie na 

potrzeby dokonania zakupu towaru wybranego ze strony www.berner.pl Rabat 
kwotowy nie podlega zamianie na równowartość pieniężną. 

5. Kod rabatowy jest wydawany nieodpłatnie przez Spółkę wyłącznie Klientom 
prowadzącym działalność gospodarczą. Klient nie będzie zobowiązany do zapłaty za 
otrzymany kod rabatowy.   

6. Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu rabatowego 
podczas zakupów w sklepie www.berner.pl  

7. Kod rabatowy kwotowy nie łączy się z jakimikolwiek inną ofertą promocyjną 
dostępną w sklepie www.berner.pl (dalej: „Sklep”) 

8. Kody rabatowe nie sumują się.  
9. Wartość rabatu odejmuje się od łącznej kwoty do zapłaty. 
10. Kody rabatowe nie są środkiem płatniczym, a jedynie znakiem legitymacyjnym - 

„kwitem” uprawniającym do nabycia towarów/usług po obniżonej cenie. Klient 
uaktywnia rabat dodając wybrany produkt z listy do Koszyka, a następnie 
wpisując kod rabatowy w polu oznaczonym „kod rabatowy”. Po wpisaniu 
poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „Wykorzystaj” widocznym 
przy polu „kod rabatowy” Klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej 
ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
Regulaminie. Kody rabatowe zawarte na kartach posiadają określone daty 
ważności, po których upływie, nie będzie możliwe  skorzystanie z kodów. 

11. Towary, które zostały zakupione w ramach promocji z kodem rabatowym, mogą 
zostać zwrócone wyłącznie w całości na zasadach określonych przez sklep 

12. W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji, z kodem 
rabatowym, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na fakturze, 
pomniejszony o kwotę wykorzystanego rabatu. 

13. Spółce przysługuje prawo dokonywania zmian Regulaminu, które będę 
obowiązywały od dnia umieszczenia zmodyfikowanego Regulaminu na stronie 
www.berner.pl 
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