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Regulamin przyznawania kodów rabatowych oraz robienia zakupów z wykorzystaniem kodów rabatowych 

1. Po  potwierdzeniu  subskrypcji  newslettera  archonhome.pl  w  okresie  od  04.02.2014  r.  doodwołania,  użytkownik  otrzymuje  na  zapisany  do  subskrypcji  adres  email,  kod  rabatowykwotowy w wysokości 50 zł brutto.2. Kod rabatowy kwotowy upoważnia użytkownika do zakupu dostępnych produktów z ofertyzamieszczonej  na  www.archonhome.pl  z  rabatem 50 zł  brutto  przy  dokonaniu  zakupu  zaminimum 300 zł brutto.3. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie do wartości całego zamówienia na poszczególneprodukty zamieszczone w koszyku, łącznie dając 50 zł brutto.4. Jednemu Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupóww sklepie www.archonhome.pl.5. Kod rabatowy kwotowy nie łączy się z jakąkolwiek inną ofertą promocyjną dostępną w sklepieArchonHome.pl.6. Kody rabatowe nie sumują się.7. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.8. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przezwłaściciela sklepu internetowego ArchonHome.pl.9. Klient  uaktywnia  rabat  dodając  wybrany  produkt  do  Koszyka,  a  następnie  wpisując  kodrabatowy  w  polu  oznaczonym  „Podaj  kod  rabatowy”.  Po  wpisaniu  poprawnego  kodurabatowego oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „Zatwierdź kod rabatowy” widocznym przypolu  „Podaj  kod  rabatowy”  Klientowi  udzielany  jest  rabat  naliczany  od  aktualnej  cenydetalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.10. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności 1 miesiąc od daty ich wygenerowania. Poich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.11. Towary, które zostały zakupione w ramach promocji,  mogą zostać wymienione i zwróconezgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz oodpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.12. Zwrot lub wymiana towarów, na skutek którego warunek dotyczący zakupów za minimum 300zł  brutto  nie  zostanie  spełniony  (po  zwrocie  lub  wymianie  kwota  pozostałych  zakupówmniejsza  niż  300  zł)  powoduje,  że  ArchonHome.pl  zwraca  Klientowi  wartość  towarupomniejszoną o udzielony rabat.13. Zwrot lub wymiana towarów, na skutek którego warunek dotyczący zakupów za minimum 300zł brutto zostanie spełniony (po zwrocie lub wymianie kwota pozostałych zakupów wynosiminimum 300 zł) powoduje, że ArchonHome.pl zwraca Klientowi za wymieniany lub zwracanytowar pełną wartość, gdyż rabat 50 zł brutto zostaje udzielony na pozostałe nie zwróconetowary , których wartość stanowi minimum 300 zł brutto.14. Konsultanci archonhome.pl są do dyspozycji Klientów w godzinach 8:00 - 17:00 w dni robocze:tel. (12) 399 42 42; archonhome@archon.pl 
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