
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KUPONÓW RABATOWYCH RESTORE 
(OBOWIĄZUJE OD 20 WRZEŚNIA 2021 R.) 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Promocji „kupon rabatowy", który to kupon 
wystawiany jest przez jest Fundacja Habitat for Humanity Poland, wpisana do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak również rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143344, NIP: 521-32-26-452, zwana dalej 
Wystawcą.  

2. Możliwość uzyskania kuponu rabatowego nie jest ograniczona czasowo i obowiązuje do 
odwołania.  

3. Promocja „kupon rabatowy" oznacza wszelkie formy obniżenia ceny zakupu towarów, poprzez 
podanie hasła promocyjnego lub kuponu papierowego lub elektronicznego, zwane dalej 
kuponem rabatowym lub Promocją.  

4. Z kuponu można skorzystać poprzez dokonanie zakupów w sklepie stacjonarnym Wystawcy, 
znajdującym się w Warszawie, ul. Łojewska 12.  

5. Uczestnikiem Promocji może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, 
może otrzymać kupon rabatowy i zrealizować go za zgodą przedstawiciela ustawowego.  

6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Wystawcy ani członkowie ich najbliższej rodziny 
(małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające 
z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby 
wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.  

7. Kupony rabatowe nie mogą być sumowane (w jednej transakcji zakupu można użyć tylko 
jednego kuponu). 

8. Kupon rabatowy może obniżyć tylko i wyłącznie cenę towaru i ma zastosowanie tylko dla 
towarów oferowanych w pełnej cenie.  Nie można użyć kuponu dla produktów, które mają już 
obniżoną cenę, cenę promocyjną.  

9. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu 
w formie ekwiwalentu pieniężnego.  

10. Jeżeli kupon został użyty niezgodnie z regulaminem, Wystawca zastrzega sobie prawo do 
anulowania zamówień, w których wykorzystano kupon, o czym poinformuje Uczestnika 
promocji.  

11. Wszelkie reklamacje związane z promocją, o której mowa w regulaminie, należy kierować 
pisemnie bezpośrednio do Wystawcy pod adresem sklep@restore.org.pl  

12. Wykorzystanie kuponu oznacza zgodę Uczestnika promocji na warunki niniejszego regulaminu. 
13. Regulamin korzystania z promocji jest dostępny na stronie www.restore.org.pl  

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

14. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą 
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.  

15. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 
promocyjno-reklamowe mają charakter jedynie informacyjny.  

16. Odpowiedzialność Wystawcy względem uczestnika Promocji, jest każdorazowo ograniczona 
do wysokości kuponu rabatowego. 

http://www.restore.org.pl/


17. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej kupon rabatowy 
jest Habitat for Humanity Poland.  

18. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 
Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji przeprowadzenia Akcji promocyjnej „kupon 
rabatowy”. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne do 
przeprowadzenia akcji promocyjnej z użyciem kuponów rabatowych.  

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2021 r. 


