
REGULAMIN PROMOCJI
„KASA WRACA W PATI I MAKS”

Definicje:
Klient   – osoba   fizyczna   lub   firma   dokonująca   zakupów   w   sklepie
internetowym www.patiimaks.pl.
Organizator - spółka „Pati i Maks” Danuta i Przemysław Chocieszyńscy
spółka jawna z siedzibą w Poznaniu.
Zamówienie -   oświadczenie   woli   Klienta,   zmierzające   bezpośrednio   do
zawarcia   umowy   na   odległość   za   pośrednictwem   panelu   sprzedaży
(www.patiimaks.pl), określające rodzaj i liczbę produktów.
Pierwsze zamówienie - Zamówienie, które zostało złożone przez Klienta w
czasie   trwania   Promocji,   z   dopiskiem   w   uwagach   "odbieram   kod"   do
wykorzystania przy Kolejnym zamówieniu.
Kolejne zamówienie - drugie Zamówienie związane z realizacją otrzymanego
Kodu zniżkowego na kolejne zakupy w terminie określonym datą ważności
Kodu.
Kod zniżkowy na następne zakupy - indywidualny, elektroniczny kupon
rabatowy nadawany Klientowi w ramach Promocji.
Minimalna   kwota   zakupu -   minimalna   kwota   wskazana   w   regulaminie
konieczna do realizacji Vouchera.
Opłata  - uiszczenie należności za zamówienie złożone w sklepie patiimaks.pl
przy użyciu dowolnej metody płatności dostępnej w tym sklepie (również
PayPo i płatność ratalna).
Wysyłka zamówienia - przekazanie przesyłki przewoźnikowi.
Produkty   Promocyjne -   produkty   zakupione   podczas   realizacji   Kodu
zniżkowego na kolejne zakupy.

I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem promocji jest spółka „Pati i Maks” Danuta i Przemysław
Chocieszyńscy spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, ul. Polna 40, 60-533
Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII   Wydział   Gospodarczy   KRS   pod   nr   0000262233,   NIP:   7831619527,
REGON: 300370874, e-mail: zakupy@patiimaks.pl.(„Organizator”).

II. Warunki korzystania z promocji
2.1. Czas trwania promocji: 7.07– 31.08.2022.
2.2. Promocja dotyczy wyłącznie sklepu internetowego www.patiimaks.pl.
2.3 Udział w promocji jest dobrowolny.
2.4. Z promocji może skorzystać osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski,
posiadająca   pełną   zdolność   do   czynności   prawnych,   osoba   prawna   albo
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną.
2.5   Do   skorzystania   z   promocji   uprawnione   są   wyłącznie   Klienci,   którzy
spełnią warunki niniejszego Regulaminu, a w szczególności w uwagach przy
zamówieniu wpiszą adnotację: „odbieram kod ”.  

III. Szczegółowe warunki promocji



3.1.  Do otrzymania Kodu zniżkowego na kolejne zakupy uprawnieni są wszyscy
Klienci, którzy w czasie trwania akcji promocyjnej nabędą jednorazowo towary
za kwotę w minimalnej wysokości 500 zł brutto w sklepie internetowym
www.patiimaks.pl. Aby skorzystać z Promocji, Klient musi wpisać w
komentarzu zamówienia: "odbieram kod".
3.2. O zakwalifikowaniu do Promocji decyduje data złożenia Zamówienia i jego
Opłaty.
3.3. W ramach Promocji przy zakupach za min. 500 zł brutto Klient otrzyma
Kod zniżkowy na kolejne zakupy o wartości 50 zł brutto.
3.4. W przypadku dokonania jednorazowo zakupów na kwotę stanowiącą
wielokrotność kwoty 500 zł brutto, Kod zniżkowy na kolejne zakupy zostanie
zwiększony wielokrotnością kwoty 50 zł brutto:
a) przy zakupach za min. 1 000 zł brutto Klient otrzyma Kod zniżkowy o
wartości 100 zł brutto.
b) przy zakupach za min. 1 500 zł brutto Klient otrzyma Kod zniżkowy o
wartości 150 zł brutto.
c) przy zakupach za min. 2 000 zł brutto Klient otrzyma Kod zniżkowy o
wartości 200 zł brutto.
d) przy zakupach za min. 2 500 zł brutto Klient otrzyma Kod zniżkowy o
wartości 250 zł brutto.
e) przy zakupach za min. 3 000 zł brutto Klient otrzyma Kod zniżkowy o
wartości 300 zł brutto,
itd.
3.5. Przysługujący w ramach promocji Kod zniżkowy na kolejne zakupy klient
otrzyma w postaci elektronicznego kodu. Kod można zrealizować przy
Kolejnym zamówieniu przy zakupach za Minimalną kwotę wskazaną w pkt.
4.4.
3.6. Kod zniżkowy na kolejne zakupy zostanie przesłany po 16 dniach, ale nie
później niż 23 dnia od daty wysyłki zamówienia.
3.7. Wysyłka Kodu zniżkowego na kolejne zakupy nastąpi na adres mailowy
wykorzystywany podczas realizacji tegoż zamówienia.
3.8. Jeśli klient chce otrzymać Kod zniżkowy na inny adres mailowy, powinien
o tym poinformować sklep w momencie składania Pierwszego zamówienia.
3.9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub kodami obowiązującymi w sklepie
www.patiimaks.pl.
3.10. Promocja nie łączy się z wyprzedażą obowiązującą w sklepie
www.patiimaks.pl.
3.11. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w sytuacji utraty Kodu
zniżkowego na kolejne zakupy przez Klienta lub wykorzystania Kodu przez
osobę do tego nieuprawnioną.

IV Realizacja Kodu zniżkowego
4.1.  Kod zniżkowy na kolejne zakupy uprawnia do jednorazowych zakupów w
sklepie internetowym www.patiimaks.pl.
4.2.  Kod zniżkowy na kolejne zakupy jest ważny przez 30 dni od daty jego
wysyłki do Klienta.
4.3. Ważność Kodu zniżkowego na kolejne zakupy kończy się po w terminie
wskazanym w pkt. 4.2.



4.4. Realizacja Kodu zniżkowego możliwa jest przy dokonaniu Kolejnego
Zamówienia za minimalną kwotę wskazaną w niniejszym regulaminie: 

a) w przypadku Kodu o wartości 50 zł, minimalna wartość dokonywanych
zakupów to 250 zł;
b) w przypadku Kodu o wartości 100 zł, minimalna wartość dokonywanych
zakupów to 500 zł;
c) w przypadku Kodu o wartości 150 zł, minimalna wartość dokonywanych
zakupów to 750 zł;
d) w przypadku Kodu o wartości 200 zł, minimalna wartość dokonywanych
zakupów to 1 000 zł;
e) w przypadku Kodu o wartości 250 zł, minimalna wartość dokonywanych
zakupów to 1 250 zł;
f) w przypadku Kodu o wartości 300 zł, minimalna wartość dokonywanych
zakupów to 1 500 zł;
g) w przypadku Kodu o wartości 350 zł, minimalna wartość dokonywanych
zakupów to 1 750 zł;
itd.
4.5.  Kod zniżkowy na kolejne zakupy nie podlega wymianie na gotówkę. Nie
można go również wykorzystać na pokrycie kosztów dostawy przesyłki.
4.6. Przy Drugim zamówieniu przy realizacji Kodu zniżkowego cena obniżana
jest proporcjonalnie na wszystkie produkty względem ich procentowego
udziału w kwocie zamówienia.
Przykłady dla zakupów z użyciem kodu zniżkowego o wartości 50 zł:
• przy zamówieniu dwóch produktów w cenie regularnej 300 zł brutto każdy, Klient otrzymuje
zniżkę w wysokości 25 zł na każdy produkt.
• przy zamówieniu dwóch produktów w cenie regularnej (1 produkt - 100 zł brutto, 2 produkt -
400 zł brutto) Klient otrzymuje zniżkę 10 zł na 1 produkt i 40 zł zniżki na 2 produkt,
• przy zamówieniu trzech produktów (1 produkt w cenie regularnej - 100 zł brutto, 2 produkt
w cenie regularnej - 400 zł brutto i 3 produkt w cenie promocyjnej 100 zł brutto, Klient
otrzymuje 10 zł rabatu na 1 produkt, 40 zł rabatu na 2 produkt i 0 zł rabatu na 3 produkt).
4.7. Z każdego Kodu zniżkowego można skorzystać tylko raz.
4.8.  Kod zniżkowy na kolejne zakupy nie działa na produkty marki Cybex, GB
oraz Britax Romer oraz na produkty objęte promocją lub wyprzedażą.

V. Zwroty i reklamacje
5.1. Zwrot artykułów zakupionych w Promocji (podczas Pierwszego lub
Kolejnego zamówienia) możliwy jest w ciągu 14 dni.
5.2. W przypadku zwrotu Produktów Promocyjnych (na podstawie Regulaminu
zwrotu towarów zakupionych w sklepie Pati i Maks), do których został wydany
Kod zniżkowy , wartość zwrotu obliczana jest na podstawie cen jednostkowych
widocznych na paragonie lub fakturze.
5.3.  Produkty objęte promocją podlegają zwrotowi na warunkach określonych
przez sklep. Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta
za tenże towar.

VI. Postanowienia końcowe
6.1. Przystąpienie do promocji przez Klienta jest równoznaczne z zapoznaniem



się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
6.2 Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni  
od dnia zakończenia promocji kontaktując się przy użyciu poczty
elektronicznej (reklamacje@patiimaks.pl), listownie (na adres: Pati i Maks, ul.
Polna 40, 60-533 Poznań) lub telefonicznie (48 61 666 29 25). Reklamacje
będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.
6.3 Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej patiimaks.pl w
zakładce: Regulaminy.
6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do
niniejszego regulaminu oraz zakończenia promocji w dowolnym okresie bez
podania uzasadnienia. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu
na nabyte przez Klienta prawa przed wejściem w życie zmian z Regulaminie.
6.5.  Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają
charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia
niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.
6.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z
niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.


