
Regulamin Promocji KODY RABATOWE 

Organizatorem akcji jest Spółka Time S.A., z siedzibą w Warszawie, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS: 0000295857, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 25.070.000,00 złotych, NIP 526-10-04-620, 

REGON 010750727. 

1. Akcja Promocyjna KODY RABATOWE, zwana dalej „Promocją” dotyczy zakupów projektów realizowanych w serwisie 

internetowym http://projekty.muratordom.pl/. Promocja trwa od 01.12.2017 r. 

2. Uczestnikiem Promocji jest każda osoba, która w okresie trwania Promocji w serwisie internetowym 

http://projekty.muratordom.pl/ poprawnie wypełniła formularz zapisu na subskrypcję Newslettera, zaakceptowała Regulamin 

Promocji, potwierdziła subskrypcję Newslettera, otrzymała od Organizatora e-mailem KOD RABATOWY oraz zarejestrowała 

się w serwisie http://projekty.muratordom.pl/. 

3. KOD RABATOWY rozumiany jest jako ciąg dowolnych alfanumerycznych znaków wygenerowanych automatycznie 

w systemie. KOD RABATOWY zostanie wysłany na podany przez Uczestnika Promocji adres e-mail w terminie 

do 48 godzin po potwierdzeniu przez Uczestnika Promocji subskrypcji Newslettera (kliknięcie w adres url zamieszczony 

w przesłanej wiadomości zwrotnej od Organizatora). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 

Promocji nieprawidłowego adresu e-mail oraz za nieodczytanie wiadomości, która została automatycznie oznaczona jako 

SPAM na serwerze pocztowym Uczestnika Promocji). 

4. Realizacja zakupu z KODEM RABATOWYM. Na pierwszej stronie Koszyka http://projekty.muratordom.pl/koszyk.htm 

Uczestnik Promocji, będąc uprzednio zalogowany w sewisie http://projekty.muratordom.pl/ wpisuje w polu Kod rabatowy 

ważny KOD RABATOWY (ciąg znaków) i zatwierdza wpis. W przypadku ważnego KODU RABATOWEGO cena 

zamawianych produktów zostanie automatycznie (przez system) obniżona o wartość przypisaną do KODU RABATOWEGO. 

5. KOD RABATOWY jest unikalny dla każdego Uczestnika Promocji i jest przypisany do adresu e-mail Uczestnika Promocji 

oraz może być zrealizowany wyłącznie przez Uczestnika Promocji (nie można go przekazać innej osobie). 

6. KOD RABATOWY może być wykorzystany przez Uczestnika Promocji tylko jeden raz. KOD RABATOWY obniża wartość 

zamówienia o kwotę przypisaną do danego KODU RABATOWEGO. KOD RABATOWY obowiązuje przez okres przypisany 

do danego KODU RABATOWEGO, liczony od momentu wygenerowania KODU RABATOWEGO przez system. Minimalny 

okres ważności KODU RABATOWEGO – 14 dni kalendarzowych. Wartość KODU RABATOWEGO oraz okres ważności 

wyszczególnione są w mailu wysyłanym przez Organizatora do Uczestnika Promocji. 

7. KOD RABATOWY uprawnia do jednorazowego rabatu przy zakupie przynajmniej jednego projektu, w cenie obowiązującej 

w serwisie internetowym http://projekty.muratordom.pl/ w momencie wykorzystywania KODU RABATOWEGO. 

8. Promocja nie obejmuje zakupu: 

 dodatków do projektu, prezentowanych w serwisie internetowym: http://projekty.muratordom.pl/dodatki/, 

 projektów garaży i budynków gospodarczych (o symbolach G lub GC) kupowanych wraz z projektem domu. 

9. Uczestnik Promocji nie ma możliwości wymiany KODU RABATOWEGO na gotówkę. 

10. Organizator zastrzega możliwość prowadzenia jednocześnie różnych akcji promocyjnych. 

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Promocja nie dotyczy Dystrybutorów posiadających z Organizatorem ważną 

Umowę sprzedaży. 

12. Wszelkie reklamacje, w tym problemy z prawidłowym funkcjonowaniem systemu realizującego Promocję należy kierować na 

adres: projekty@murator.com.pl. 

13. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora akcji dostępne są na stronie 

http://rodo.grupazpr.pl/#time-klauzula-kliencka.  

 

 

Warszawa, 25.05.2018 r. 
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