
REGULAMIN AKCJI RABATOWYCH 
PROWADZONYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji rabatowych prowadzonych w ramach Sklepu 

internetowego pod adresem www.jucocentrum.pl. 
2. Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu, a także tryb i zasady zawierania 

Umów, dokonywania Zamówień i ich realizacji za pośrednictwem platformy 
internetowej Sklepu dostępny jest w zakładce „Regulamin” pod adresem 
https://jucocentrum.pl/regulamin/. Wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie należy 
rozumieć zgodnie z zapisami zawartymi lub zdefiniowanymi w Regulaminie.  

3. Organizatorem akcji rabatowych (dalej: akcja) jest Sprzedawca.  
4. Udział w akcji rabatowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 
§ 2 

Warunki akcji rabatowej 
1. Akcja rabatowa umożliwia Klientom Sklepu, do skorzystania z rabatów cenowych na 

zakup poszczególnych lub wszystkich produktów oferowanych do sprzedaży w ramach 
działalności Sklepu, na zasadach określonych przez Organizatora. 

2. Skorzystanie z rabatu polega na wpisaniu w polu „Kod kuponu” kod rabatowego oraz 
kliknięcie przycisku „Zastosuj kupon” w trakcie składania Zamówienia.  

3. Rabat zostaje udzielony w momencie pojawieniu się komunikatu „Kupon został 
zastosowany!” na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia.  

4. Warunkiem skorzystania z akcji, jest wykorzystanie kodów udostępnionych przez 
Organizatora, uprawniających do realizacji zakupów w Sklepie ze zniżką, w okresie ich 
ważności i w czasie trwania akcji. 

5. Organizator udostępnia kody rabatowe oraz zasady ich wykorzystywania przez 
wybrane kanały kontaktu, w tym na stronie internetowej Sklepu bądź na portalu 
facebook.com albo w inny wybrany przez siebie sposób.  

6. Informacje o planowanych akcjach rabatowych, będą udostępniane w witrynie 
internetowej Sklepu, na portalu facebook.com lub w inny przez Organizatora wybrany 
sposób. 

7. Organizator określa Produkty lub kategorie Produktów podlegających akcji rabatowej 
oraz zasady skorzystania z akcji. 

8. Rabaty są naliczane od kwoty całego Zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie. 
9. Organizator w trakcie trwania akcji rabatowej udostępnia następujące rodzaje kodów 

rabatowych: 
a. kod rabatowy: JUCO4 - uprawniający do skorzystania z 4% rabatu od 

całości zamówienia złożonego w Sklepie; 
b. kod rabatowy: JUCO8 – uprawniający do skorzystania z 8% rabatu od 

całości zamówienia oraz darmowej dostawy zamówionego towaru do 
Klienta. 

http://www.jucocentrum.pl/
https://jucocentrum.pl/regulamin/


Warunkiem skorzystania z kodu rabatowego JUCO4 jest dokonanie zakupów w 
wysokości co najmniej 50 zł brutto, nie wliczając kosztów wysyłki. 
Warunkiem skorzystania z kodu rabatowego JUCO8 jest dokonanie zakupów za co 
najmniej 500 zł brutto. 

10. Organizator może udostępniać inne kody rabatowe lub prowadzić rodzaje akcji 
rabatowych.  

11. Każdy kod rabatowy może być wykorzystany przez klienta tylko jeden raz w ramach 
jednego zakupu. 

12. Organizator nie będzie nie będzie uwzględniał kuponów rabatowych udostępnionych w 
ramach akcji, która wygasła lub została zakończona bądź odwołana. 

§ 3  
Czas trwania akcji promocyjnych 

1. Akcje rabatowe organizowane są na czas oznaczony bądź nieoznaczony, zgodnie ze 
wskazaniem Organizatora. 

2. Organizator zastrzega możliwość zmiany czasu trwania bądź odwołania lub 
zakończenia akcji rabatowej, z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje za 
pomocą witryny internetowej Sklepu, portalu facebook.com lub w inny wybrany sposób, 
najpóźniej przy składaniu Zamówienia w Sklepie. 

 
§ 4 

 Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia do organizowanych akcji rabatowych należy wnosić 

do Organizatora, na jego adres poczty elektronicznej sklep@jucocentrum.pl.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przeprowadzenia akcji 

rabatowej lub skorzystania z rabatu, jej utrudniony przebieg lub ograniczony charakter 
z powodu: wystąpienia siły wyższej, wyłącznej winy Klienta bądź innej osoby, za którą 
Organizator nie odpowiada. 

3. Regulamin może zostać zmieniony z uzasadnionych przyczyn. 
4. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na stronie Sklepu. 
5. Regulamin w brzmieniu powyższym obowiązuje od dnia 03.02.2022 roku. 
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