Regulamin oferty rabatowej w sklepach RTV EURO AGD
dla Programu rabatowego Mapa Okazji

1.

Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania rabatu posiadaczom Kart płatniczych wydanych
przez Alior Bank S.A. oraz T-Mobile Usługi Bankowe (dawniej Alior Sync S.A.) zwane dalej
Bankiem.

2.

RTV EURO AGD w ramach Programu Mapa Okazji udziela rabatu posiadaczom Kart płatniczych
wydanych przez Bank we wszystkich sklepach stacjonarnych RTV EURO AGD. Aktualna lista
sklepów dostępna na stronie www.euro.com.pl.

3.

Kategorie produktów objętych ofertą oraz wysokość rabatu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.

4.

Okres trwania oferty od 02.01.2016r. do 31.12.2016r.

5.

Rabat wymieniony w Załączniku nr 1 nie łączy się z innymi promocjami, dostępnymi w sklepach
RTV EURO AGD oraz w sklepie internetowym pod adresem www.euro.com.pl, w tym nie łączy się
ze specjalnymi kuponami i kodami rabatowymi dostępnymi w sklepie internetowym
www.euro.com.pl,

6.

Rabat może być udzielony, jeśli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
6.1. Klient okaże Kartę płatniczą wydaną przez Bank oraz poda jej numer Pracownikowi sklepu
przed wystawieniem dokumentów sprzedaży.
6.2. Klient dokona płatności za towar z udzielonym rabatem w całości Kartą płatnicza wydaną
przez Bank, oznaczoną numerem wprowadzonym do dokumentu sprzedaży, przez terminal
płatniczy w kasie sklepu RTV EURO AGD.

7.

Rabat może być udzielony tylko w momencie wystawiania dokumentów sprzedaży.

8.

Łączna maksymalna kwota udzielonego rabatu dla jednego Klienta w okresie trwania oferty
wynosi 1000 zł brutto (z uwzględnieniem podatku VAT).

9.

Spółka EURO-net, właściciel marki RTV EURO AGD, zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta
zwrotu rabatu udzielonego ponad maksymalną kwotę rabatu określoną w pkt. 8 niniejszego
Regulaminu.

10. Klient przed dokonaniem zakupów ma możliwość sprawdzenia wysokości wykorzystanej kwoty

rabatu. W tym celu należy wysłać zapytanie na adres SF-ReklamacjeRabatów@euro.com.pl
lub na adres EURO-net Sp. z.o.o. ul. Muszkieterów 15 02-273 Warszawa z dopiskiem Rabat w RTV
EURO AGD podając:
10.1.1. Imię i nazwisko posiadacza Karty,
10.1.2. Numer Karty
10.1.3. Adres do korespondencji

11. Rabat nie zostanie udzielony w przypadku awarii urządzeń elektronicznych rejestrujących

transakcje przy użyciu Kart.
12. W przypadku zwrotu towaru lub wymiany na inny i rozliczenia należności na towar zwracany lub

wymieniany, wartość rozliczenia należności równa będzie cenie brutto produktu minus wartość
rabatu (zgodna z wystawionym dokumentem sprzedaży).
13. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i mogą

być przesłane na poniższy adres z dopiskiem Rabat w RTV EURO AGD
EURO – net Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15,
02-273 Warszawa
13.1.

Termin składania reklamacji wynosi 30 dni od daty końca oferty rabatowej.

Reklamacja powinna zawierać:
13.1.1. Imię i nazwisko posiadacza Karty,
13.1.2. PESEL posiadacza
13.1.3. Numer Karty
13.1.4. Adres do korespondencji
13.1.5. Opis podstaw reklamacji
13.2.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia reklamacji, zalecane jest załączenie kserokopii

dokumentów sprzedaży, o jakości umożliwiającej bezsporną identyfikację szczegółów
transakcji.
13.3.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

14. Treść Regulaminu dostępna jest w sklepach RTV EURO AGD oraz na stronach www.euro.com.pl

Załącznik numer 1 do Regulaminu oferty rabatowej w sklepach RTV EURO AGD
dla Programu rabatowego Mapa Okazji

Kategoria Produktów:

Wysokość rabatu:

Odkurzacze

5%

Odkurzacze automatyczne

5%

Odkurzacze centralne

5%

Żelazka

5%

Żelazka systemowe

5%

Systemy do prasowania

5%

Ekspresy ciśnieniowe

5%

Ekspresy przelewowe

5%

Klimatyzatory przenośne

5%

Wentylatory i klimatory

5%

Grzejniki

5%

Termowentylatory

5%

Nawilżacze powietrza

5%

Oczyszczacze powietrza

5%

Osuszacze powietrza

5%

Maszyny do szycia

5%

Maszyny do szycia owerloki

5%

