
 

 

 

 

 

Regulamin kodów rabatowych  
 

I. Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów 
rabatowych w sklepie internetowym sklep.infor.pl względem 
aktywnych prenumeratorów czasopism dostępnych w tym sklepie.  
 

II. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:  
 

a. Kod rabatowy, Bon - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu 
alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w 
sklepie internetowym sklep.infor.pl prowadzonym przez 
Sprzedawcę, w postaci zniżki kwotowej naliczanej od wartości  
zamówienia (bez kosztów przesyłki);  
 

b. Sprzedawca - INFOR PL Spółka Akcyjna, z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Okopowej  
58/72, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział  
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000225279, REGON: 
011617580, NIP: 118-00-93- 

066, kapitał zakładowy 4 700 000 zł, w całości opłacony;  
 

c. Klient / Użytkownik - osoba, która posiada lub założy konto w 
sklepie internetowym Sprzedawcy, która opłaci roczną prenumeratę 
czasopisma dostępnego u Sprzedawcy, i która skorzysta z promocji 
organizowanej przez Sklep o Kod rabatowy;  
 

d. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach 
sklepu internetowego  
sklep.infor.pl;  
 

e. Nowe produkty – nowy produkt dla Klienta, w posiadaniu którego 
nie był w roku 2021;  
 

f. Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy 
na stronie www.sklep.infor.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu 
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zakupu towarów;  
 

g. Sklep - sklep internetowy sklep.infor.pl, sprzedający za 
pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz 
prowadzący działalność pod adresem internetowym  
www.sklep.infor.pl;  
 

h. Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży 
towarów znajdujących się w sklepie internetowym sklep.infor.pl.  
 

III. Warunki ogólne  
 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu 
rabatowego/Bonu Sklepu INFOR, w ramach organizowanej promocji 
przedłużenia prenumeraty na 2022 rok.  
 

2. Kod rabatowy:  
 

a. może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych 
innymi promocjami w sklepie internetowym sklep.infor.pl;  
 

b. uprawnia do wykorzystania zniżki na Nowe produkty w sklepie 
internetowym po opłaceniu abonamentu na 2022 rok z przesłanej 
Klientowi specyfikacji;  
 

c. nie może być użyty do obniżenia wartości zamówienia na 
załączonej do przesyłki specyfikacji;  
 

d. nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości 
ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy;  
 

e. jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi i zgodnie z 
podanym terminem na kuponie.  
 

3. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego 
użytku.  
 

4. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w 
chwili jego przekazania Klientowi.  
 

 

IV. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.  
 



1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu 
wysłanego na adres Klienta lub przez udostępnienie Kodu 
rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.  
 

2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. 
Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu 
rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego 
Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.  
 

3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu 
rabatowego należy uprzednio opłacić abonament na 2022 rok za 
produkty wskazane w specyfikacji otrzymanej od  
Sprzedawcy.  
 

4. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu 
rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Zastosuj 
kod rabatowy” podczas składania zamówienia na  
stronie Sklepu.  
 

5. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu 
spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość 
przyznanego rabatu. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie 
przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.  
 

6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może 
zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.  
 

7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w 
przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod 
rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.  
 

V. Kody rabatowe, bony  
 

1. Kody rabatowe uprawniają Klienta do:  
 

uzyskania 300,00 zł rabatu na zakupy w Sklepie przy zakupach o 
wartości równiej lub przekraczających 300,00 zł;  
 

2. Aby wziąć udział w promocji i wykorzystać bony, Klient musi:  
 

a. opłacić abonament swojego produktu na 2022 rok z załączonej 
do przesyłki specyfikacji;  



b. posiadać bon Sprzedawcy;  
c. złożyć w Dacie Ważności zamówienie w sklep.infor.pl.;  
d. wpisać w trakcie składania zamówienia – w sekcji Koszyk – w 
polu „Kody rabatowe” kod wskazany w bonie oraz kliknąć przycisk 
„Zastosuj Kupon”.  
 

3. Każdy z kodów rabatowych upoważnia do jednorazowych 
zakupów w sklepie.infor.pl.  
 

4. Skorzystanie z Kodu rabatowego oznacza, akceptację 
niniejszego regulaminu.  
 

5. Sklep zastrzega, że w przypadku gdy wartość zamówienia jest 
niższa niż wartość wskazana na bonie Klientowi nie przysługuje 
prawo do otrzymania rabatu w wysokości w nim wskazanej.  
 

VI. Reklamacje i zwrot towarów  
 

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy 
zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na 
warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu [tu link do 
sklepu infor].  
 

VII. Postanowienia końcowe  
 

1. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu, zamówienia są 
realizowane na podstawie regulaminu w brzmieniu obowiązującym 
w dniu złożenia zamówienia.  
 

2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie 
internetowej pod adresem sklep@infor.pl 
 

3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem 
reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a 
przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie  
Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych 
osobowych.  
 

4. Regulamin obowiązuje od dnia 3.09.2021 r.  



 


