
REGULAMIN WYKORZYSTANIA VOUCHERÓW PROMOTOCYKLE.PL 

1. Wydawca: Bike Moto Center Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-105) przy ul. Przemysłowej 3, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w 

Rzeszowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666827, 

NIP: 6793141269, REGON: 366392344, adres mailowy: sklep@promotocykle.pl, Telefon: 12 350 

83 50 zwana dalej Sklep Prormotocykle.pl 

2. Akcja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

3. Akcja dotyczy osób, które są posiadaczami vouchera.  

4. Vouchery Promotocykle.pl mają wartość określonej kwoty.  

5. Voucher jest jednorazowy i ważny przez rok od momentu zakupu.  

6. Vouchery są różnego przeznaczenia (MPV) i mogą być realizowane w salonach 

PROMOTOCYKLE.PL w całej Polsce oraz w sklepie internetowym Promotocykle.pl 

7. Vouchery obowiązują na wszystkie produkty. 

8. Vouchery są generowane indywidualnie, przypisane do osoby lub promocji.  

9. Vouchery nie mogą być przedmiotem handlu ani też wymienione na środki pieniężne.  

10. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż 

wartość Vouchera, to cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli 

wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana 

od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia. 

11. W przypadku wątpliwości co do pochodzenia, autentyczności lub niezgodności z 

Regulaminem, obsługa może odmówić realizacji vouchera.  

12. Obsługa salonu lub sklepu internetowego może odmówić realizacji zamówienia  

w przypadku, gdy Voucher został użyty niezgodnie z regulaminem. 

13. Vouchery przeznaczone do wykorzystania w salonach stacjonarnych należy przekazać 

obsłudze salonu przy realizacji zakupu przed zamknięciem transakcji. 

14. Na Voucherach, które są przeznaczone do wykorzystania w sklepie internetowym 

Promotocykle.pl jest umieszczony Kod, który należy wprowadzić w polu „ Kod rabatowy / 

voucher”. Wartość Vouchera zostanie automatycznie odjęta od zamówienia. 

15. Vouchery nie łączą się ze sobą ani z innymi kodami rabatowymi. Na jedno zamówienie 

można wykorzystać jeden kod. 

16. Produkty zapłacone Voucherem nie podlegają zwrotowi. 

17. Sprzedawca nie wydaje duplikatów i nie bierze odpowiedzialności za zgubienie Voucherów przez 

kupującego lub użytkownika. 



18. Skorzystanie z voucheru oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i 

akceptuje go.  

 


