
 
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

 „DNI MISTRZA BRUKARZA   
OD 11.04.2019 DO 14.04.2019 ZWRACAMY 40 %” 

 
1. Organizatorem rabatowej akcji promocyjnej, szczegółowo opisanej w niniejszym regulaminie 
(zwanej dalej „Akcją Promocyjną”) jest Majster S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 3,  
35-105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszów XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000025140, NIP: 813-02-67-326, REGON: 690305512, kapitał zakładowy w 
wysokości: 5 138 475,50 zł, (dalej jako „Organizator”). 
2. Akcja Promocyjna obowiązuje w należących do Organizatora Marketach Majster w: 
 

Bełchatów 

Biłgoraj 

Brzeg  

Brzesko 

Brzozów 

Dębica 

Dzierżoniów 

Głubczyce  

Gorlice  

Gostynin  

Jarosław 

Jasło 

Jaworzno 

Kluczbork 

Końskie  

Koprzywnica 

Krosno 

Lesko 

Leżajsk  

Lubaczów 

Łańcut 

Łask  

Mielec 

Międzyrzec 
Podlaski 

Mszana Dolna 

Namysłów 

Nowa Ruda  

Oława 

Pińczów  

Przeworsk 

Radlin  

Radomsko 

Radzionków  

Rzeszów  

Sanok 

Sędziszów Młp. 



Stalowa Wola 

Tarnobrzeg 

Tarnów  

Trzebinia 

Ustrzyki Dolne 

Wadowice 

Wieluń 

Zelów  
 
(dalej jako „Promocyjny Market Majster”) w dniach  OD 11.04.2019 DO 14.04.2019 (dalej jako 
„Okres Obowiązywania Akcji Promocyjnej”). 
3. Akcja Promocyjna skierowana jest do klientów Organizatora, którzy dokonają w dniach  OD 
11.04.2019 DO 14.04.2019  r. w Promocyjnym Markecie Majster zakupu towaru lub towarów, 
potwierdzonego paragonem fiskalnym lub fakturą VAT na dowolną kwotę na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie (dalej jako „Uczestnik Akcji Promocyjnej”), zgodnie z poniższą tabelą: 
 
 
 

Grupy towarowe objęte promocją % Wartości w BONIE 

RODZAJ 

TOWARU 
PODGRUPA 

GRUPA 

TOWAROWA 

budowa budowa ocieplenia 14RS 
 budowa kostka 10BK 
  10CK 
  10SO 
 izolacje 08GF 
  08RF 
  08UF 
  14IT 

kanalizacje kanalizacje 15IO 
  15MP 
  15OB 
  15PR 

 

40% 

 
4. Akcja Promocyjna polega na otrzymaniu przez Uczestnika Akcji Promocyjnej bonu rabatowego 
(dalej jako „Bon rabatowy”). Bon rabatowy uprawnia do uzyskania upustu cenowego równego 
kwocie wydrukowanej na bonie przy kolejnym jednym zakupie towaru lub towarów  w Promocyjnym 
Markecie Majster [dalej jako "Transakcja”]. Realizacja bonu możliwa jest od dnia następnego po jego 
wydrukowaniu. Bon jest ważny 7 dni od jego wystawienia 
5. Bon rabatowy może być zrealizowany tylko w Promocyjnym Markecie Majster, w którym został 
wydany. 
6. Akcją promocyjną są objęte towary dostępne w Markecie. Akcja nie dotyczy towarów pod 
zamówienie. Bon rabatowy nie może być użyty podczas realizacji zamówienia. 
7. Promocje nie sumują się. Do kwoty wartości zakupu z której wyliczana jest wartość bonu nie 
wliczane się towary w promocji, towary przecenione, towary Hit Cenowy, Kupuj Taniej, papierosy, 
usługi oraz towary na które zostały udzielone upusty indywidualnie przez handlowców. 
8. W ramach Akcji Promocyjnej nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa Produktów. Market Majster 
może odmówić realizacji transakcji obejmującej ich hurtową ilość. W razie wątpliwości, za transakcję / 
zakup hurtowy – uznaje się transakcje (w ramach jednej transakcji lub kilku transakcji) tego samego 
Klienta obejmujące zakup Produktów w ilości przekraczającej potrzeby własne Klienta, w 
szczególności zaś transakcje obejmujące zakup Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży. 



9. Bon rabatowy przekazywany jest kasjerowi przy dokonaniu Transakcji. Wykorzystanie Bonu 
rabatowego następuje nieodwołalnie. Wykorzystany Bon rabatowy nie może być ponownie użyty. 
10. Do jednej transakcji może być wykorzystany tylko jeden Bon rabatowy. Bon rabatowy może być 
wykorzystany tylko do jednej transakcji.  
11. W przypadku gdy kwota transakcji jest mniejsza od wartości Bonu rabatowego, różnica nie 
podlega wykorzystaniu w innej formie, w szczególności nie podlega wypłacie na rzecz Uczestnika 
Akcji Promocyjnej w pieniądzu. 
12. W razie utraty Bonu Rabatowego lub jego uszkodzenia powodującego jego niekompletność 
Uczestnik Akcji Promocyjnej traci prawo do udziału w Akcji Promocyjnej. Nie wydaje się duplikatu 
Bonu rabatowego w razie jego utraty bez względu na przyczynę utraty. 
13.1 W przypadku zwrotu towaru za który został wydany bon rabatowy a następnie bon został 

zrealizowany klient zobowiązany jest do zwrotu wartości bonu, którą otrzymał za zwracany towar.  
13.2 W przypadku zwrotu towaru za który został wydany, ale nie został zrealizowany bon rabatowy 

następuje pomniejszenie wartości bonu o wartość, która została naliczona za zwracany towar. 
14. Towar który został opłacony z wykorzystaniem bonu rabatowego nie podlega wymianie ani 

zwrotowi.  
15. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany 
ogłaszane będą na plakatach umieszczanych w Promocyjnym Markecie Majster. Zmiany nie będą 
dotyczyć Bonów rabatowych wydanych wcześniej. 
16. Reklamacje należy składać na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta w Promocyjnym Markecie 
Majster. 
17. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Organizatora za pomocą 
listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 
18. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

 


