
REGULAMIN PROMOCJI dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

Regulamin określa zasady prowadzenia przez Senpo Seweryn Kuchta promocji dla 

posiadaczy Karty Dużej Rodziny w salonach stacjonarnych Senpo oraz sklepie internetowym 

www.senpo.pl. 

§ 2. Definicje 

Rabat – rabatowy wydawany przez Organizatora Klientowi, po spełnieniu warunków 
określonych w Regulaminie; 

Karta Dużej Rodziny – karta uprawniająca do korzystania z rabatu; 

Senpo – wszystkie Salony Organizatora oraz Sklep internetowy; 

Organizator - SENPO z siedzibą na ul. B. Krzywoustego 68, 61-141 Poznań, NIP: 625 231 67 

40, REGON: 301 44 25 87; 

Promocja – promocja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, obowiązująca w Salonach Senpo  

i Sklepie internetowym www.senpo.pl; 

Regulamin – dokument definiujący warunki i zasady udziału Klienta w Promocji; 

Towary – artykuły oferowane w sprzedaży przez Organizatora w Salonach Senpo i Sklepie 

internetowym www.senpo.pl, które nie zostały wyłączone z Promocji; 

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która w czasie Promocji dokona zakupów  
w Salonie Senpo lub Sklepie internetowym www.senpo.pl, okazując przy Zakupach ważną i 
przysługującą jej Kartę Dużej Rodziny; 

§ 3. Zasady Promocji 

1. Promocja rozpoczyna się z dniem 01.08.2019 roku i trwa do odwołania. 

2. W ramach Promocji Klient otrzyma rabat Salonach Senpo / Sklepie internetowym 

www.senpo.pl, o ile spełnione zostaną warunki określone w dalszej części Regulaminu. 

3. Organizator przyzna Klientowi Rabat pod warunkiem, że Klient okaże Kartę Dużej 
Rodziny przy kasie przed rozpoczęciem transakcji. 

4. Z Promocji wyłączone są artykuły będące przedmiotem innych akcji promocyjnych, które 
zostały oznaczone jako artykuły promocyjne, przecenione lub wyprzedażowe. 

Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. 

5. Promocja nie dotyczy zakupów dokonywanych przez Klienta w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wystawienia 



faktury ( bądź skorygowania Faktury VAT) w oparciu o dane prowadzonej działalności 
gospodarczej, Organizator uprawniony jest do wycofania Rabatu. 

6. Wartość Rabatu wynosi 9% od wartości jednorazowych zakupów w Salonach Senpo bądź 
Sklepie internetowym www.senpo.pl;   

7. Przyznanie Rabatu Sprzedawca odnotowuje na Formularzu Zamówienia.  

8. Rabat nie podlega wymiany na ekwiwalent pieniężny. 

§4. Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być składane przez Klienta na piśmie 

w Salonie Senpo, w którym dokonano zakupu lub przesłane w formie listowej na adres 
Organizatora wskazany w §1 Regulaminu. 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: 

– imię i nazwisko Klienta, 

– numer Karty Dużej Rodziny, 

– adres do korespondencji, 

– datę złożenia reklamacji, 

– opis przedmiotu, którego dotyczy reklamacja, 

– numer kontaktowy, 

– adres e-mail, 

3. Do zgłoszenia reklamacyjnego powinien być dołączony paragon dotyczący transakcji, 
której dotyczy reklamacja. 

4. Klient o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą mailową (na podany adres e-

mail), ewentualnie listownie na adres podany w reklamacji, nadanym w terminie 14 dni. 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, co nie wyklucza 
prawa dochodzenia praw przysługujących Klientowi przed sądami powszechnymi. 

§ 5.Postanowienia końcowe. 

1. Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej www.senpo.pl.  


