
 
 
 
 
 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„RABAT –20% NA KOLEKCJĘ WIOSNA-LATO 2021” 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem akcji „Rabat -20% na kolekcję wiosna-lato 2021” („Promocja”) jest 

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 członek Klubu Klienta OCHNIK/subskrybent newslettera 

www.ochnik.com, który kupi produkt z kolekcji  

wiosna-lato 2021 r. (model objęty promocją) będzie miał możliwość skorzystania   

z  rabatu 20%. 

2. Uczestnicy, miejsce oraz czas trwania Promocji 

2.1. Promocja obejmuje salony regularne OCHNIK i sklep internetowy  

 www.ochnik.com. 

2.2. Promocja nie dotyczy salonów outletowych. 

2.3. Promocja obowiązuje od 18.02.2021 r. do odwołania lub do wyczerpania zapasów. 

3. Zasady udziału w Promocji 

3.1. Z Promocji mogą skorzystać:  

 Klienci zapisani do Klubu Klienta OCHNIK lub ci, którzy w trakcie zakupów zapiszą się 

do programu. 

 Klienci zapisani do subskrypcji newslettera sklepu internetowego www.ochnik.com. 

3.2. Promocja obejmuje produkty nieprzecenione z kolekcji wiosna-lato 2021.  

W sklepie internetowym produkty objęte Promocją dostępne są w zakładce „Nowa 

kolekcja”.  

3.3. Rabat wynikający z Promocji nie łączy się z innymi promocjami, kuponami 

rabatowymi. 

3.4. Rabat 5% z tytułu uczestnictwa w Klubie Klienta OCHNIK oraz rabat wynikający  

 z obowiązującej Promocji nie łączą się ze sobą. 

http://www.ochnik.com/


 
 
 
 
 

 

3.5. W celu skorzystania z rabatu 20% w sklepie internetowym www.ochnik.com należy 

podczas finalizacji transakcji wpisać kod rabatowy otrzymany w newsletterze/  

SMS-ie, który został wysyłany do Uczestników Klubu Klienta OCHNIK/subskrybentów 

newslettera sklepu internetowego www.ochnik.com, na wskazany przy rejestracji 

adres mailowy/numer telefonu. Wartość produktu zostanie obniżona o rabat  

z Promocji.  

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.  

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. Produkt zakupiony poprzez sklep internetowy z wykorzystaniem 20% rabatu podlega 

zwrotowi i wymianie zgodnie z regulaminem sklepu internetowego, dostępnym na 

stronie: www.ochnik.com 

http://www.ochnik.com/

