
 
 

Regulamin skorzystania z kodu rabatowego „PROMO5” na cały asortyment ONLINE.  
( dalej jako „Regulamin” )  

 
§1. Definicje 

1. Sprzedawca – BIKE MOTO CENTER Sp. z o.o., Przemysłowa 3, Rzeszów 35-105, NIP: 6793141269, 
REGON: 366392344. Kapitał zakładowy wynosi: 250 000,00 zł. Spółka jest wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000666827. 
2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem 
www.prorowery.pl  
3. Klient – klient Sklepu internetowego będący dysponentem Kodu rabatowego.  
4. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego podlegający 
realizacji przez Klienta w Sklepie internetowym. 
 
 
 

§2. WARUNKI OGÓLNE 
1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej 
promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem. 
2. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Kodu Rabatowego.  
3. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie każdego asortymentu z wyłączaniem 
produktów przecenionych i objętych innymi akcjami promocyjnymi.  
4. Kod rabatowy jest aktywny od 23.07.2021 do 31.07.2021  
5.  Realizacja kodu rabatowego dotyczy zakupów w sklepie internetowym www.prorowery.pl  
6. Kod rabatowy posiada określoną datę ważności tj. do dnia 31.07.2021. Realizacja Kodu 
rabatowego po jego dacie ważności jest niemożliwa. 
7. Kod rabatowy jest jednorazowy oraz nie podlega sumowaniu w jednym zamówieniu z innymi 
kodami rabatowymi lub promocjami dostępnymi w Sklepie internetowym, chyba że Sprzedawca 
zaznaczył inaczej. 
8. W razie wątpliwości, niejasności intepretujemy na korzyść Klienta  
 

§3. REALIZACJA KODU RABATOWEGO 
1. W celu skorzystania z Kodu rabatowego, Klient podczas składania zamówienia w Sklepie 
internetowym www.prorowery.pl w polu oznaczonym „Kod rabatowy” wpisuje kod: PROMO5.  
2. Użycie Kodu rabatowego spowoduje obniżenie całej wartości zamówienia lub ceny produktu, 
którego kategorii dotyczy Kod rabatowy o jego wartość. 
3. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu 
ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.  
4. Sprzedawca zastrzega, iż w czasie obowiązywania Kodu rabatowego ceny produktów mogą ̨ulec 
zmianie. 
5. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie 
może zostać zwrócony Sprzedawcy. 
6. Jeżeli Kupon rabatowy został użyty niezgodnie z Regulaminem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo 
do anulowania zamówień, w których wykorzystano kupon, o czym poinformuje Klienta.  
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§4. Postępowanie reklamacyjne 
 
Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu 
rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu 
https://prorowery.pl/regulamin.  
 
 
 
 

§5. Postanowienia końcowe 
 
1. Administratorem Danych osobowych klientów jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady przetwarzania 
danych osobowych Klientów zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronach Sklepu 
internetowego https://prorowery.pl/polityka-prywatnosci.  
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie 
Regulaminu będzie udostępniona na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie nowej wersji 
Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Kody rabatowe są realizowane na zasadach 
określonych w brzmieniu Regulaminu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 
4. Regulamin obowiązuje od dnia 23.07.2021 
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