Regulamin bonów SFINKS.info
§1
Słowniczek podstawowych sformułowań użytych w przedmiotowym regulaminie:
a. Sklep Internetowy - Księgarnia Internetowa SFINKS.info działająca pod adresem
strony internetowej www.sfinks.info, prowadzona przez Filipa Topczewskiego,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H. SFINKS

Filip Topczewski,

wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej od 5 czerwca 2000 r., nr
wpisu do ewidencji: 66487, przy ul. Mirowska 35, 42-200 Częstochowa leg. się numerem
NIP: 573-175-57-15, oraz REGON: 150272370,
b. Sprzedający - Filip Topczewski, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H.
SFINKS Filip Topczewski, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
od 5 czerwca 2000 r., nr wpisu do ewidencji: 66487, przy ul. Mirowska 35, 42-200
Częstochowa leg. się numerem NIP: 573-175-57-15, oraz REGON: 150272370,
c. Strona internetowa - www.sfinks.info,
d. Klient – pełnoletnia osobą fizyczna, osobą prawną lub jednostka organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, oraz jej zagraniczne odpowiedniki, dokonująca zakupów
w Sklepie Internetowym za pośrednictwem zarejestrowanego konta klienta, lub zamówień
telefonicznych,
e. Konto klienta – personalny, indywidualny zbiór informacji udostępnionych dobrowolnie
przez klienta i przypisanych do niego, uprawniający do korzystania z pełnej
funkcjonalności strony internetowej, oraz umożliwiający dokonywanie i realizację
zakupów w sklepie internetowym, zawierający informacje dot. składanych zamówień,
historię zamówień i preferencje klienta, identyfikujący klienta za pomocą adresu e-mail i
wskazanego hasła.
f. bon – nieodpłatny kod elektroniczny uprawniający do wskazanej w nim zniżki
gotówkowej w PLN lub procentowej wydawany na okaziciela, wydawany w ramach
prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności. Rozróżniamy następujące rodzaje
bonów:
g. Regulamin Księgarni Internetowej SFINKS.info – obowiązujący regulamin Sklepu
Internetowego, zamieszczony na stronie internetowej w zakładce „regulaminy”,
h. Towar - usługa, lub produkt, jaka jest oferowana do sprzedania w każdym z działów
Sklepu internetowego.

§2
1. Wystawcą bonów jest Sklep Internetowy,
2. We wszelkich sprawach powiązanych z zakupami dokonanymi z wykorzystaniem bonów
zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Księgarni Internetowej SFINKS.info z
modyfikacjami wynikłymi z przedmiotowego „regulaminu bonów SFINKS.info”
§3
1. Bony wystawiane przez Sklep Internetowy przeznaczone są do realizacji zakupów
dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej.
2. Bony wystawiane są w postaci papierowej, lub elektronicznej, np. w postaci wiadomości
e-mail lub kodu przekazywanego w akcjach promocyjnych również przez podmioty
współpracujące z Sklepem Internetowym. Do bonu powinna zostać załączona
dodatkowa informacja dot.:
a)

data ważności, realizacja bonu po upływie wskazanego w nim terminu ważności
jest niemożliwa,

b)

informacją o wartości bonu: kwota/procent rabatu wraz z minimalną lub
maksymalną kwotą od której/do której udzielany jest rabat, oraz inne informacje
niezbędne dla skorzystania z bonu, w tym informacje o dostępności niezbędnych
regulaminów,

c)

Ewentualne dodatkowe warunki konieczne do spełnienia dla możliwości realizacji
bonu.

3. Aby skorzystać z bonu, należy podczas zakupów w przypadku zamówienia
elektronicznego, założyć konto klienta i wpisać kod w odpowiedniej rubryce podczas
składania zamówienia, lub podać kod podczas składania zamówienia telefonicznego,
akceptując niezbędne dla skorzystania z kodu regulaminy, tj. przedmiotowy regulamin,
Regulamin Księgarni Internetowej SFINKS.info, oraz ewentualnie inne regulaminy
wymagane do skorzystania z konkretnej promocji. Akceptacja niezbędnych regulaminów
jest dobrowolna, jednak ich brak uniemożliwia realizację bonu.
4. Bon upoważnia do jednorazowej zniżki w terminie ważności bonu dla jednego klienta
okazującego go podczas zakupów w sklepie internetowym. Anulacja zamówienia lub
zwrot Paczki powoduje utratę zniżki uzyskanej za pośrednictwem bonu.

5. W celu realizacji bonu należy dokonać zakupu na kwotę min. 1 zł, chyba że informacja
zamieszczona wraz z bonem zawiera informacje odmienną. Bony których wartość jest
określona w formie procentowej zniżki mogą określać maksymalną kwotę dostępnego
przy ich wykorzystaniu rabatu. Jeśli wartość bonu podana gotówkowo w PLN przewyższa
wartość dokonanego zakupu, niewykorzystana kwota rabatu przepada.
6. Bon nie może zostać wymieniony na pieniądze, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu
handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie. Wystawione bony nie
podlegają zwrotowi.
7. Bony się nie sumują, oraz nie uwzględniają kosztów dostawy. Skorzystanie z bonu
wyklucza kumulatywne skorzystanie z innego rabatu lub promocji. Jeśli klientowi
przysługują dodatkowo inne , bony, rabaty lub promocje, zostanie uwzględniony tylko
wariant wskazany przez klienta, a jeśli klient takiego wyboru nie dokona wariant
uwzględniający korzystniejszy (wyższy) rabat.
§4
Pracownik sklepu internetowego, uprawniony jest do odmówienia przyjęcia bon i jego realizacji,
jeżeli przedłożony bon budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw szczególnych, w tym ustawy o prawach
konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827), Regulaminu Księgarni Internetowej
SFINKS.info, oraz ewentualnie inne regulaminy konkretnych promocji.
2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn
technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w
terminie wskazanym przez Sklep internetowy, nie krótszym niż 7 dni od momentu
udostępnienia na Stronie internetowej zmienionego regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.12.2015. r.

