
                                              REGULAMIN PROMOCYJNY BONU KWOTOWEGO 

I. Definicje

1. Wydawca– DUET spółka jawna Robert Kowalik Irmina Kowalik z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żuromińskiej 
8/9, 03-341 Warszawa, NIP: 524-212-45-18, REGON: 012857607, KRS 0000155743

2. Salon Trygon Sport– położony na terytorium Polski sklep Wydawcy prowadzony pod nazwą Trygon Sport (z 
wyłączeniem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.trygonsport.pl)

3. Bon Kwotowy–  bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do nabycia na jej 
podstawie Towarów nieprzecenionych oferowanych w Salonach Trygon Sport

4. Nabywca– osoba, która otrzymuje od Wydawcy Bon Kwotowy w wysokości 50 zł, na następne zakupy 
powyżej 250 zł ( gdzie produkt lub większa wartość liczebna produktów stanowi minimalną kwotę 250 zł, oraz 
nie podlega żadnym innym promocjom lub rabatom)

5.Użytkownik– osoba każdorazowo dysponująca Bonem Kwotowym

6. Towary– rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Trygon Sport, z wyjątkiem towarów podlegających 
promocjom

II. Warunki ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Bonu Kwotowego wydanego w Salonach Trygon 
Sport.

2.Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy Bonu Kwotowego o wartości 50 zł zobowiązuje się do 
przekazania Bonu Kwotowego i do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Trygon Sport.

3. Bon Kwotowy jedynie uprawnia do pomniejszenia wartości nabycia towaru w kwocie powyżej 250 zł w cenie 
katalogowej ( Bon nie łączy się z innymi promocjami )

4.Bon Kwotowy może być użyty wyłącznie w Salonach Trygon Sport. Karta nie może zostać użyta w sklepie 
internetowym www.trygonsport.pl

5. Bon Kwotowy o nominale 50 zł nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie 
podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Bon kwotowy nie zostanie 
zrealizowany w okresie jego ważności.

6. Bon Kwotowy o nominale 50 zł, może stanowić maksymalną wartość 50 zł pomniejszającą zakup towaru, 
Bony Kwotowe nie łączą się 

7. Bon Kwotowy może podlegać zastrzeżeniu oraz zablokowaniu.

8. Ponieważ Bony Kwotowe są na okaziciela, realizacja Bonu będzie stanowiła ważną transakcję również w 
przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Bonu w sposób nieuprawniony.

9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Bonu Kwotowego po jej 
przekazaniu Nabywcy.

 III.Zasady korzystania z Bonu Kwotowego

1.Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach Trygon Sport wyłącznie Bony Kwotowe  nieuszkodzone, z 
nieprzekroczonym terminem ważności.

2. Użytkownik może posługiwać się Bonem Kwotowym tylko jednorazowo 

   Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Kwotowego w przypadku:

1.  utraty terminu ważności Bonu Kwotowego
2. uszkodzenia Bonu Kwotowego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Bonie
3. braku technicznej możliwości realizacji Bonu Kwotowego szczególności w sytuacji braku możliwości 

uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że w 
wypadku wskazanym w pkt. c Wydawca zrealizuje Bon niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w 
tym punkcie. 

4. gdy użytkownik nie spełni zasad regulaminu, co do wartości zakupu towaru w cenie minimalnej 250 zł, 
towaru który już wcześniej nie podlegał żadnej ofercie promocyjnej lub  towaru który nie został 
przeceniony           5.Bon Kwotowy, nie jest aktywowany w momencie gdy wartość towaru pomniejszyła 
się w trakcie realizacji Karty Stałego Klienta

IV.  Aktywacja Bonu Kwotowego

    1. Bony Kwotowe są tylko i wyłącznie na okaziciela

2. Aktywacja Bonu Kwotowego następuje tego samego dnia

3 Bon Kwotowy jest ważny przez 30 dni od chwili kolejnego nowego  zakupu


