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REGULAMIN PROMOCJI SKI-BOOT-SERVICE 

„Kupon rabatowy 10% , Kupon rabatowy 50%,  

Kupon rabatowy 1 zł” 

 

1. Organizatorem promocji „Kupon rabatowy 10%, Kupon rabatowy 50%, 

Kupon rabatowy 1 zł” jest Marcin Szafrański, prowadzący działalność 

gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 

przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała pod numerem 52464 oraz  Ewa 

Szafrańska, prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji 

działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielsko-

Biała pod numerem 52456, działający wspólnie w formie spółki cywilnej 

pod nazwą Grupa Szafrański. S.C. Spółka Cywilna, z siedzibą w 

Bielsku-Białej 43-300 ul. Andersa 4, NIP 547-19-76-513, REGON 

072860583, 

2. Promocja określona niniejszym regulaminem trwa w terminie od 

1.11.2009r do 30.04.2010r. Data waŜności Kuponu rabatowego upływa w 

dniu 30.04.2010r. Uprawnienia wynikające z Kuponu rabatowego nie będą 

realizowane po zakończeniu Promocji. 

3. Do udziału w Promocji upowaŜnia posiadanie kuponu SKI-BOOT-SERVICE: 

„Kupon rabatowy 10%” lub „Kupon rabatowy 50%” lub „Kupon rabatowy 1 

zł”. Kupon jest na okaziciela. 

4.  Z kuponu rabatowego, o którym mowa w punkcie 3, moŜna skorzystać 

tylko przy zakupie realizowanym w punkcie SKI-BOOT-SERVICE, w 

Bielsku-Białej, ul Andersa 4. 

5. Kupon rabatowy, o którym mowa w punkcie 3, upowaŜnia jego okaziciela 

do zakupu za 1 zł wskazanych usług lub uzyskania 10% lub 50% rabatu 

przy ich zakupie w punkcie SKI-BOOT-SERVICE. Rabat dotyczy usług 

wykonywanych dla jednego sprzętu (pary nart, snowboardu, pary butów, 

etc). 

6. Wartość rabatów wymienionych w punkcie 5 powyŜej, liczona jest od ceny 

brutto. 

7. Warunkiem otrzymania rabatu wymienionego w punkcie 5 jest okazanie 

sprzedawcy Kuponu rabatowego przed realizacją transakcji. Podczas 

realizacji kuponu, naleŜy uzupełnić dane posiadającego Kupon (Imię, 

Nazwisko, adres e-mail) 
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8. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę, ani nie upowaŜnia 

posiadacza Kuponu rabatowego do Ŝądania zwrotu równowartości kuponu. 

9. Przy jednorazowym zakupie moŜna wykorzystać tylko jeden Kupon 

rabatowy. Wartość rabatu nie sumuje się. 

10. Zakup przy uŜyciu Kuponu rabatowego dotyczy tylko i wyłącznie 

wymienionych usług. 

11. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych 

usług z niniejszej promocji. 

12. Uczestnik korzystając z Kuponu, akceptuje tym samym regulamin i wyraŜa 

zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora danych osobowych 

uzyskanych związku z organizacją promocji w celach marketingowych. 

Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z ustawą 

z dn. 29 października 1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U nr 133, 

poz.883). Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz prawo ich 

poprawiania.  

13. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane pod rygorem 

niewaŜności wyłącznie na piśmie – listem poleconym na adres 

Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia 

promocji. Nie złoŜenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie 

się przez Uczestnika wszelkich roszczeń. 

Reklamacje rozpatrywać będzie specjalnie powołana do tego celu Komisja 

w terminie 14 dni roboczych od dat wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie 

pismem poleconym poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego 

reklamację. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem Promocji 

zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszej Promocji w 

kaŜdym czasie. Zmiany warunków Promocji obowiązują od chwili publikacji 

na stronie www.grupaszafranski.pl. 
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Lista usług objętych promocją: 

 

- Wykonanie struktury na ślizgu (wg Ŝyczenia)       
- Wykonanie struktury + krawędzie + polerowanie ręczne                                     
- Wyprowadzenie katów na krawędziach+ polerowanie ręczne    
- Zalewanie drobnych ubytków        
- Smarowanie (Ŝelazko)         
- Mała wklejka           
- DuŜa wklejka           
- Ostrzenie nart (serwis podstawowy) - ostrzenie krawędzi, wyrównanie ślizgu, 
nałoŜenie struktury, smarowanie na gorąco  
- Regeneracja ślizgów narciarskich + ostrzenie (serwis mały) - zalewanie 
ubytków, ostrzenie krawędzi wyrównanie ślizgu, nałoŜenie struktury, smarowanie 
na gorąco 
- Ostrzenie snowboardu (serwis podstawowy) - ostrzenie krawędzi, wyrównanie 
ślizgu, nałoŜenie struktury, smarowanie na gorąco  
- Regeneracja snowboardu + ostrzenie (serwis mały) - zalewanie ubytków, 
ostrzenie krawędzi wyrównanie ślizgu, nałoŜenie struktury, smarowanie na 
gorąco 
- Serwis nart o długości poniŜej 120 cm       
- Race Serwis - (przygotowanie do zawodów)      
- Sportowy tuning krawędzi (diament)        
- Czyszczenie nart  
- MontaŜ wiązań    
- MontaŜ wiązań na płycie                                                                                                     
- Obarczanie butów narciarskich (jeden punkt)      
- MontaŜ inserta           
 
 
 


