
Regulamin Akcji Rabatowych w sklepach Skoczek Zielony 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady, na jakich 

odbywa się sprzedaż promocyjna towarów z zastosowaniem rabatów cenowych, zwana 

dalej „Promocją”, w stacjonarnych sklepach Skoczek Zielony oraz w sklepie internetowym 

www.skoczekzielony.pl. Szczegółowe warunki poszczególnych akcji mogą być określone w 

innych regulaminach lub na kuponach rabatowych. W takich przypadkach Regulamin 

określa ogólne warunki w odniesieniu do warunków określonych w regulaminach lub 

kuponach rabatowych poszczególnych akcji. 

2. Organizatorem Promocji jest Horyzont Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Lublinie przy ul. Wallenroda 2E (20-607 Lublin), posiadająca numer NIP 

7123283430 oraz numer REGON 061633054, wpisana do rejestru przedsiębiorców w 

Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 

0000490180, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

3. Regulamin jest dostępny w stacjonarnych sklepach Skoczek Zielony oraz w numerach 

bezpłatnego czasopisma SKOK ZA HORYZONT,  w których zamieszczane są Kupony 

rabatowe. 

§ 2. Definicje i mechanizm Promocji 

              Wymienione niżej pojęcia występujące dalej w treści Regulaminu oznaczają: 

1) Klient - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie lub w Sklepie 
internetowym, z wyłączeniem osób fizycznych, nabywających 
produkty objęte Promocją w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. Na potrzeby Regulaminu osobą 
nabywającą produkty objęte Promocją w związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą, jest osoba fizyczna 
dokonująca zakupu więcej niż 5 sztuk tych samych produktów 
objętych Promocją na jednym paragonie lub fakturze VAT; 

2) Kupon rabatowy - dokument w postaci papierowej lub elektronicznej 
wystawiony przez Organizatora uprawniający Klienta w 
Okresie Promocji do skorzystania z Promocji po przekazaniu 
go sprzedawcy w stacjonarnym sklepie Skoczek Zielony lub po 
podaniu kodu promocyjnego z tego kuponu w formularzu 
zamówienia towaru na stronie sklepu internetowego 
www.skoczekzielony.pl zgodnie z warunkami określonymi na 
Kuponie promocyjnym określającymi szczegółowe warunki 
Promocji, w tym m.in. wysokość Rabatu, Okres Promocji, 
towar lub towary albo grupę lub grupy asortymentowe objęte 
Promocją. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na 
gotówką. Kuponów rabatowych nie można łączyć z innymi 
promocjami lub kuponami rabatowymi; 

3) Okres Promocji - okres czasu, w którym Klient może skorzystać z Promocji 
przedstawiając Kupon rabatowy w sklepie stacjonarnym 
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Skoczek Zielony lub kod promocyjny z Kuponu rabatowego w 
sklepie internetowym www.skoczekzielony.pl; 

4) Rabat - rabat wyrażany w wartości: 

1) procentowej naliczany od ceny regularnej towaru 
brutto (z podatkiem od towarów i usług) lub 

2) kwotowej w złotych polskich, 

którego wartość pomniejsza przy zakupie towaru objętego 
Promocją jego regularną cenę brutto (z podatkiem od 
towarów i usług) zgodnie z warunkami Promocji. 

§ 3. Dane kontaktowe 

1. Dane kontaktowe Organizatora są następujące: 

1) adres pocztowy: Horyzont Partner sp. z o.o. 

ul. Wallenroda 2E (20-607 Lublin) 

2) adres poczty elektronicznej: sklep@skoczekzielony.pl 

3) numer telefonu: +48 502 260 314 

Telefon czynny od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy). 

Opłata za zwykłe połączenie telefoniczne 
zgodna z cennikiem dostawcy usług 
telekomunikacyjnych, z którego korzysta 
Klient. 

2. Organizator i Klient mogą się kontaktować w sprawach związanych z Promocją i 

Regulaminem w języku polskim pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z 

wykorzystaniem danych kontaktowych Organizatora wskazanych powyżej oraz danych Klienta 

przekazanych Organizatorowi przez Klienta w tym celu w związku z Promocją.  

 

§ 4. Reklamacje 

1. Reklamacja (zastrzeżenia) dotycząca Promocji może być złożona przez Klienta w formie: 

1) pisemnej – osobiście w stacjonarnym sklepie Skoczek Zielony albo przesyłką 

pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe na adres: Horyzont Partner sp. z o.o. ul. Wallenroda 2E, Lublin 20-607; 

2) ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu +48 502 260 314  (czynny od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy, opłata za zwykłe połączenie telefoniczne zgodna z cennikiem dostawcy 

usług telekomunikacyjnych z którego korzysta Klient) albo osobiście do protokołu 

podpisanego przez klienta podczas jego wizyty w stacjonarnym sklepie Skoczek Zielony; 

3) drogą mailową na adres: sklep@skoczekzielony.pl . 

 

2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres 

do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana 

odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za 
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pośrednictwem poczty elektronicznej, numer zamówienia, żądanie Klienta, a także 

preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

3. Jeżeli reklamacja dotyczy Towaru zakupionego w ramach Promocji, wskazane jest, aby 

reklamacja zawierała także datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny 

opis wady oraz datę jej stwierdzenia, a do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu 

Towaru. 

4. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Organizator udziela odpowiedzi na 

reklamację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 

5. Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora nie wyłącza roszczeń Klienta 

wynikających z przepisów prawa obowiązujących w Polsce. 

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych podanych Kasie przez Klienta w związku z Promocją 

jest Horyzont Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie. 

2. Dane podane przez Klienta w związku z Promocją są zbierane odpowiednio w celu 

przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Klienta dotyczącej 

Promocji. Organizator jest uprawniony także do przetwarzania danych osobowych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym: 

1) jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa; 

2) jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 

realizowanych przez Organizatora albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie 

narusza praw i wolności Klienta. 

3. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uważa się w 

szczególności: 

1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora; 

2) dochodzenie przez Organizatora roszczeń z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

4. Klientowi, którego dane osobowe Organizator przetwarza przysługuje prawo dostępu do 

treści tych danych oraz ich poprawiania. 

5. Organizator nie przewiduje udostępniania danych osobowych Klienta zebranych w 

związku z Promocją innym podmiotom w celu realizacji postanowień Regulaminu. 

 

§ 6. Zmiana Regulaminu 

1. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: 

1) wprowadzenie nowych lub zmiana obowiązujących przepisów prawa, wydanie 
przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji, a także 
określonej decyzji administracyjnej, w sprawie stosowania tych przepisów – w 
zakresie, w jakim Organizator ma obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w 
celu prawidłowego wykonania Promocji,  



2) zmian w Promocjach związanych z postępem technologicznym i informatycznym, 
które zwiększają bezpieczeństwo lub ułatwiają Klientowi korzystanie Promocji, o ile 
zapewni to należyte wykonanie Promocji i powoduje konieczność dostosowania 
postanowień Regulaminu. 

2. Zawiadomienie o proponowanych zmianach w Regulaminie wraz z nowym Regulaminem 
obejmującym proponowane zmiany Organizator - nie później niż na 14 dni przed 
proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu udostępnia w sklepach 
stacjonarnych Skoczek Zielony. 

 

 

 

 

 

 

 

 


