
REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji jest INFOR PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. 

Okopowa 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 5 600 000 zł, w całości opłacony (zwana dalej: „Organizatorem”). 

2. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie 

sklep.infor.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem 

http://sklep.infor.pl/pomoc.html?g=4. 

3. Informacje o Promocji wraz z Regulaminem zostaną zamieszczone na stronie: 

http://sklep.infor.pl/pliki/regulaminpromocji.pdf. 

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Uczestnikami Promocji mogą być wszyscy klienci, którzy dokonają zakupów w sklepie 

internetowym na stronie www.sklep.infor.pl (dalej „Sklep internetowy”) w Okresie 

Promocji, zarówno przy zakupach z założeniem pełnego konta jak i w ramach zakupu 

jednorazowego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest ponadto łączne spełnienie następujących 

warunków: 

a. jednorazowy zakup produktów w Sklepie internetowym za kwotę minimalną ustaloną 

dla danej akcji, przy czym Promocja nie obowiązuje przy zakupie kompletów: książka 

+ książka elektroniczna, komplety książek i komplety książek elektronicznych, komplet 

książka + książka elektroniczna +  wideoszkolenia. 

b. dokonanie zakupu z wykorzystaniem kodu rabatowego na stronie 

 https://sklep.infor.pl/koszyk.html i kliknięcie „zatwierdź kod”; 

c. określenia miejsca dostawy zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Spełnienie warunków uczestnictwa w Promocji powoduje zatwierdzenie przypisanej do 

kodu zniżki i obniża cenę produktów znajdujących się w koszyku i które są objęte 

działaniem kodu promocyjnego.  

4. Promocja nie powoduje obniżenia wartości opłat za przesyłkę – dotyczy tylko i wyłącznie 

produktów dodanych do koszyka. 

5. Jeśli klient posiada dwa różne kody rabatowe z różną wartością zniżki dla tych samych 

produktów, to w takim wypadku dla klienta zostanie wybrana zniżka korzystniejsza..  

6. Kody rabatowe nie są sumowane.  

§ 4. INFORMACJE O PROMOCJI 

1. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają 

wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia Regulaminu.  

§ 5. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 

ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 

1182 ze zm., dalej „Ustawa”), jest Organizator. 

http://www.sklep.infor.pl/
https://sklep.infor.pl/koszyk.html


2. Uczestnicy Promocji podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają 

Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów Promocji. 

3. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe uczestników będą przechowywane i 

zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie oraz  ustawie z dnia 

18.07.2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 

1422). 

4. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania na stronach www.sklep.infor.pl w zakładce Twoje Konto. 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie  w dniu następującym po dacie 

udostępnienia ich na stronie www.sklep.infor.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia 

w życie zmian do Regulaminu, będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących 

w dniu złożenia zamówienia. 

3. Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej www.sklep.infor.pl. 

 


