
REGULAMIN BONÓW GREENPOINT  

DLA UCZESTNICZEK BADAŃ MARKETINGOWYCH ZLECONYCH PRZEZ GREENPOINT S.A. 

 

 

§ 1  Postanowienia ogólne. 

 

a) Organizatorem akcji „BON GREENPOINT” (zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu „Akcją”) jest  

GREENPOINT z siedzibą w Krakowie (30-741), ul. Domagały 3 (dalej, jako „Organizator”). 

b) Miejscem akcji są sklepy stacjonarne i sklep internetowy Greenpoint www.greenpoint.pl. 

c) Bony można wykorzystać w terminie: 1 sierpnia 2021 – 31 grudnia 2021.  

d) Ilość bonów jest limitowana do 36 sztuk, każdy oznaczony i numerowany, o nominale 50zł.  

 

§ 2  Uczestnicy akcji. 

a) Uczestniczkami Akcji są respondentki biorące udział w badaniu marketingowym zleconym firmie  

BCMM - badania marketingowe SP.Z O.O., z siedzibą przy ul. Kościuszki 23 w Katowicach przez GREENPOINT S.A.  

b) W akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Greenpoint, pracownicy BCMM - badania marketingowe SP.Z O.O. 

oraz i ich rodziny. 

              

§ 3  Zasady przebiegu akcji. 

 

a) Bon uprawnia do zakupów w salonie Greenpoint w okresie ważności bonu.  

b) Warunkiem skorzystania z bonu jest posiadanie oryginału indywidualnego BONU GREENPOINT. 

c) Przy jednej transakcji można wykorzystać jeden bon. 

d) Bon nie może być wymieniony na gotówkę, jak również nie będzie z niego wydawana reszta. 

e) W przypadku niewykorzystania bonu we wskazanym terminie, traci on ważność.  

f) W przypadku niewykorzystania części kwoty, Klientowi nie przysługuje zwrot niewykorzystanych środków.  

g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie bonu przez Klienta.  

h) Ilość bonów jest ograniczona do ilości określonej w pkt. 1 Postanowienia ogólne. 

i) Klientowi nie przysługuje prawo do wymiany/zwrotu towaru zakupionego z bonem. 

 

§ 4  Inne postanowienia. 

 

a) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

b) Organizator ma prawo odwołać, skrócić lub wydłużyć okres trwania Promocji bez podawania przyczyn. 

c) Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji, klient może skierować pisemnie na 

poniższy adres w ciągu 3 dni od nabycia odzieży celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania: Greenpoint 

S.A.  ul. Domagały 3, 30- 741 Kraków. 

d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany  niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana 

zacznie obowiązywać od dnia publikacji jej w Sklepach objętych niniejszą Akcją. 

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po 

stronie osób trzecich. 

f) Organizator udostępni Regulamin Promocji we wszystkich Sklepach objętych niniejszą Akcją. 

 


