
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “ZAKUPY Z KLASĄ” 

1. ORGANIZATOR AKCJI  

Organizatorem akcji promocyjnej „Zakupy z klasą”, zwanej dalej „Akcją Promocyjną”, jest 

Wydawnictwo Zwierciadło, spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Widok 8, 00-023 

Warszawa oraz Boson Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą 

w Warszawie, adres: ul. Bociania 21/1, 02-807 Warszawa, zwani dalej Organizatorami.  

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

2.1. Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie czytelnikom magazynu „Zwierciadło” skorzystania 

z rabatów na zakupy lub usługi na podstawie kuponów/kodów rabatowych, które będą 

zamieszczone w czerwcowym (6/2021) wydaniu magazynu „Zwierciadło”.  

2.2. Partnerami Akcji Promocyjnej są firmy prezentujące oferty swoich produktów lub usług na 

łamach magazynu “Zwierciadło” udzielające rabatu lub innej promocji czytelnikom magazynu 

„Zwierciadło” na zakupy dokonywane we wskazanych sklepach stacjonarnych/ internetowych lub 

usługi świadczone we wskazanych miejscach, w formie i terminie opisanych na kuponie 

rabatowym.  

2.3. Uczestnikami Akcji Promocyjnej są czytelnicy magazynu „Zwierciadło”. Uczestnikiem Akcji 

Promocyjnej może byd każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośd do czynności prawnych. 

Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizowad 

uprawnienie wynikające z posiadania kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego.  

3. ZASADY AKCJI  

3.1 Kupony/kody rabatowe z ofertą produktów lub usług firm biorących udział w Akcji 

Promocyjnej będą opublikowane w magazynie „Zwierciadło” w numerze 6/2021 (na rynku od 

06.05.2021).  

3.2 Każdy kupon/kod rabatowy zawiera następujące informacje: nazwę firmy/marki, wysokośd 

rabatu, okres obowiązywania rabatów oraz rodzaj asortymentu bądź usługi objętej promocją.  

3.3 Kupony/kody rabatowe mogą byd realizowane we wszystkich sklepach biorących udział w 

Akcji Promocyjnej od 28 do 30 maja 2021 roku. W przypadku, gdy Partner Akcji Promocyjnej 

oferuje inny termin obowiązywania rabatów, informacja taka znajduje się na kuponie 

rabatowym.  

3.4 W przypadku sklepów stacjonarnych, kupon uprawnia do jednorazowego zakupu w okresie 

trwania Akcji Promocyjnej, który będzie weryfikowany poprzez skreślenie lub wycięcie z 

magazynu „Zwierciadło” kuponu przez sprzedawcę po dokonaniu zakupu/zrealizowaniu usługi. W 

przypadku sklepów internetowych do zakupów z rabatem upoważnia specjalny jednorazowy kod 

zamieszczony na kuponie.  

3.5 Kupon/kod rabatowy uprawnia do jednorazowego zakupu, bez względu na ilośd sztuk, chyba 

że wzbudza ona podejrzenie zakupu w celu odsprzedaży.  



3.6 Aby zrealizowad kupon/kod objęty Akcją Promocyjną należy przy zakupie w wybranym sklepie 

bądź punkcie usługowym objętym Akcją Promocyjną okazad kupon/kod z magazynu 

„Zwierciadło” nr 6/2021 uprawniający do otrzymania rabatu. W przypadku zakupów online przy 

płaceniu za wybrany produkt bądź usługę należy wpisad kod rabatowy znajdujący się na kuponie 

rabatowym.  

3.7 Rabaty wynikające z kuponów/kodów objętych Akcją Promocyjną nie łączą się z innymi 

promocjami wprowadzonymi przez Parterów tj. nie będą udzielane na zakup produktów, które 

zostały między innymi objęte innymi promocjami, obniżkami, przecenami itp.  

3.8 Kupony/kody rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne produkty lub usługi.  

3.9 Pracownik sklepu biorącego udział w Akcji Promocyjnej uprawniony jest do odmówienia 

przyjęcia kuponu/kodu i jego realizacji, jeżeli przedłożony kupon/kod budzi jego wątpliwości co 

do autentyczności i/lub legalności pochodzenia.  

3.10 Uprawnienia wynikające z posiadania kuponu rabatowego nie będą realizowane po 

zakooczeniu Akcji Promocyjnej, chyba że taka informacja znajdzie się na kuponie rabatowym. 

3.11 W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Organizatorzy oświadczają, iż nie 

ponoszą odpowiedzialności za ograniczenia, utrudnienia lub brak możliwości przeprowadzenia w 

całości lub części Akcji Promocyjnej z powodu wprowadzenia przez organy władzy paostwowej 

regulacji prawnych wynikających z ograniczeo lub obowiązków. Dodatkowo w przypadku 

działania siły wyższej, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utrudnienia, ograniczenia 

lub brak możliwości przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. Siła Wyższa oznacza zdarzenie 

zewnętrzne, nie dające się przewidzied, którego skutkom nie można było zapobiec normalnie 

istniejącymi środkami, w szczególności: epidemia, wprowadzenie stanu wyjątkowego, wojna, 

strajk, klęski żywiołowe, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, 

kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków oraz akty władzy publicznej itp., 

które uniemożliwiają realizację Akcji Promocyjnej. 

 

 4. ADRESY SKLEPÓW 

Adresy sklepów/punktów wszystkich Partnerów biorących udział w Akcji Promocyjnej znajdują się 

na stronie zwierciadlo.pl/zakupyzklasa oraz rabater.pl 

5. POSTANOWIENIA KOOCOWE  

5.1 Firmy uczestniczące w Akcji Promocyjnej zobowiązują się udzielid rabatu czytelnikom 

magazynu „Zwierciadło” na podstawie okazanych przez nich kuponów/kodów rabatowych 

pochodzących z czerwcowego (6/2021) wydania magazynu „Zwierciadło”.  

5.2 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę 

sklepów/punktów biorących udział w Akcji Promocyjnej, w tym za problemy techniczne mające 

wpływ na realizację zniżek w poszczególnych sklepach/punktach.  



5.3. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji 

określone niniejszym Regulaminem.  

5.4. Wszelkie reklamacje związane z Akcją Promocyjną należy zgłaszad pisemnie do 

Organizatorów na podane powyżej adresy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie do 

14 dni od daty zakooczenia Akcji Promocyjnej.  

5.5 Niniejszy Regulamin akcji jest dostępny na stronach zwierciadlo.pl/zakupyzklasa, rabater.pl 

oraz w siedzibach Organizatorów Akcji Promocyjnej. 


