
 
 
 
 
 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

DRUGA I KAŻDA KOLEJNA WALIZKA -20%* 

(obowiązuje od 26.01.2022 r. do odwołania) 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1.1. Organizatorem akcji „Druga i każda kolejna walizka -20%” („Promocja”) jest firma 

OCHNIK S.A. z siedzibą w Garwolinie przy ul. Stacyjnej 8B, zarejestrowana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000604045, posiadająca NIP 826-000-07-80, 

REGON 005176399.  

1.2. W ramach Promocji, Klient przy zakupie minimum dwóch walizek otrzyma rabat 20% na 

drugą i każdą kolejną walizkę  

 

2. Uczestnicy, miejsce oraz czas trwania Promocji 

 

2.1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach Promocji. 

2.2. Promocja obejmuje salony regularne, outletowe, salony franczyzowe OCHNIK oraz sklep 

internetowy www.ochnik.com. 

2.3. Promocja rozpoczyna się w dniu 26.01.2022 r i trwa do odwołania lub do wyczerpania 

zapasów.  

 

3. Warunki i zasady udziału w Promocji 

3.1. Warunkiem uzyskania rabatu 20% na drugą walizkę jest zakup na jednym paragonie 

minimum dwóch walizek w cenie obowiązującej w danym dniu.  

3.2. Przy zakupie walizek powyżej dwóch sztuk rabat przysługuje na drugą i  

każdą kolejną walizkę.  

3.3. Rabat 20% naliczany jest od ceny aktualnej. 

3.4. Rabat 20% będzie przyznany na tańszą walizkę, ponieważ pierwsza najdroższa walizka 

jest podstawowym produktem, który upoważnia do skorzystania z Promocji. 

3.5. Promocja nie łączy się z rabatem -5% z tytułu przynależności do Klubu Klienta OCHNIK. 

3.6. Produkty zakupione z rabatem z Promocji podlegają wymianie w przeciągu 30 dni  



 
 
 
 
 

 

liczonych od następnego dnia po zakupie, pod warunkiem że produkt nie był używany,  

posiada oryginalnie przyczepione metki. Ponadto do wymienianego produktu należy 

dołączyć paragon fiskalny. 

3.7. Wymiany produktu można dokonać w każdym salonie stacjonarnym OCHNIK. Produkty  

zakupione w salonach regularnych można wymieniać wyłącznie w salonach 

regularnych. Produkty zakupione w salonach outletowych można wymieniać wyłącznie 

w salonach outletowych.  

3.8. W przypadku wymiany Promocja -20% obejmuje tylko produkty, które biorą udział w akcji 

promocyjnej. 

3.9. Po zakończonej Promocji produkty zakupione z rabatem 20% podlegają wymianie w 

cenie promocyjnej. 

3.10. Produkty zakupione w ramach Promocji podlegają zwrotowi na poniższych zasadach: 

➢ Jeżeli zwrot produktu zostanie dokonany w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od 

dnia następnego po zakupie, to zwrot należności za dany produkt będzie zrealizowany 

w formie płatniczej: gotówka/karta płatnicza. 

➢ Jeżeli zwrot produktu zostanie dokonany w terminie późniejszym, ale maksymalnie do 30 

dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po zakupie, to zwrot należności za 

dany produkt będzie zrealizowany na kartę podarunkową OCHNIK. 

3.11. Produkt zakupiony w ramach promocji może zostać zwrócony, pod warunkiem że nie był 

używany, posiada oryginalnie przyczepione metki. Do zwracanego produktu należy 

dołączyć dowód zakupu.  

3.12. Zwrotu produktu można dokonać w każdym salonie stacjonarnym OCHNIK. Produkty 

zakupione w salonach regularnych można zwrócić wyłącznie w salonach regularnych.  

3.13. Produkty zakupione w salonach outletowych można zwrócić wyłącznie w salonach 

outletowych.  

3.14. W przypadku zwrotu walizki, która upoważniła Klienta do otrzymania rabatu 20% na 

drugą walizkę, Promocja przestaje 

obowiązywać, a Klient  zobowiązany jest  dopłacić różnicę w cenie do walizki na którą 

pierwotnie otrzymał rabat.  

3.15. W przypadku zwrotu najdroższej z trzech lub więcej walizek cała transakcja jest 

anulowana, a rabat 20% zostanie naliczony ponownie wg. powyższych zasad Promocji. 

 

 



 
 
 
 
 

 

4. Zasady udziału w Promocji w przypadku zakupów w sklepie internetowym OCHNIK 

4.1. Rabat  20% naliczany jest od aktualnych cen sprzedaży. Rabat nalicza się automatycznie 

po dodaniu do koszyka produktów objętych promocją. 

4.2. Produkty zakupione w ramach Promocji podlegają ogólnym zasadom odstąpienia od  

zakupów obowiązujących w sklepie internetowym OCHNIK, określonym w  Regulaminie 

sklepu internetowego. 

4.3. Zwrotu produktu zakupionego w sklepie internetowym OCHNIK w ramach Promocji 

należy dokonać na adres: SKLEP INTERNETOWY OCHNIK, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola 

Rębkowska. 

4.4. W przypadku odstąpienia od zakupu jednego z produktów Klient zobowiązany jest do 

zapłacenia różnicy między ceną regularną a ceną promocyjną produktu, który 

decyduje się zatrzymać. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


