
Regulamin sprzedaży promocyjnej pt. ,,Zrób zakupy w TaniaKsiazka.pl i 

odbierz kod rabatowy na zakupy w Bee.pl”; dalej ,,Regulamin” i ,,Akcja” 

1. Organizatorem Akcji jest: Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Białymstoku, 

ul. Kolejowa 12E, NIP: 542-315-11-57, REGON: 200317860, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000569207. Spółka prowadzi serwisy internetowe: 

https://www.taniaksiazka.pl/ i https://www.bee.pl/, a celem Akcji jest podniesienie świadomości Klientów 

o korzyściach płynących z synergii zakupów w obu tych serwisach. W związku z powyższym do działań 

Klientów podejmowanych w związku z Akcją, nieuregulowanych w tym Regulaminie, stosuje się 

wszystkie regulaminy i warunki obowiązujące w tym serwisie spośród wyżej wskazanych, z którego w 

danym czasie korzysta Klient.      

2. Akcja w zakresie udzielania rabatów rozpoczyna się dnia 26.11.2018 r. o godzinie 17.00, a kończy się dnia 

28.11.2018 r. o godzinie 18.00, z zastrzeżeniem pkt. 11. Możliwość zakupów z wykorzystaniem kodów 

rabatowych rozpoczyna się dnia 26.11.2018 r. o godzinie 17.01, a wygasa o północy dnia 31.12.2018 r.  

3. Warunkiem uzyskania przez Klienta unikalnego kodu rabatowego w ramach Akcji jest zrobienie zakupów 

towarów - w ramach jednego zamówienia - w serwisie https://www.taniaksiazka.pl/ na kwotę nie mniejszą 

niż 50,- zł., w okresie z pkt. 2 zdanie 1.  

4. Wysokość przyznanego rabatu, o jakim mowa w pkt. 3, zależy od wartości zakupów dokonanych w ramach 

jednego zamówienia w serwisie https://www.taniaksiazka.pl/ w okresie z pkt. 2 zdanie 1, tj.: 

a) za zakup towarów o wartości od 50,- zł. do 99,99 zł.: Klient uzyska kod rabatowy na kwotę 10,- zł. do 

wykorzystania w serwisie https://www.bee.pl/, 

b) za zakup towarów o wartości od 100,- zł. do 149,99 zł.: Klient uzyska kod rabatowy na kwotę 20,- zł. 

do wykorzystania w serwisie https://www.bee.pl/, 

c) za zakup towarów o wartości równej lub większej niż 150,- zł.: Klient uzyska kod rabatowy na kwotę 

30,- zł. do wykorzystania w serwisie https://www.bee.pl/ 

5. Po wystawieniu dokumentu sprzedaży do zamówień spełniających warunki  z pkt. 2-4, Klient otrzyma na 

adres poczty elektronicznej, jakim posługiwał się składając zamówienie na towary w serwisie 

https://www.taniaksiazka.pl/, unikalny kod rabatowy uprawniający do rabatu na zakupy w serwisie 

https://www.bee.pl/ o wartości zależnej od wartości zakupów towarów, o czym mowa w pkt. 4. 

6. Jeżeli Klient chce skorzystać z kodu rabatowego w ramach Akcji, dokonując zakupu towarów w serwisie 

https://www.bee.pl/, musi wpisać kod rabatowy, o którym mowa w pkt. 5, w polu „WPISZ KOD 

RABATOWY”, i zaakceptować klikając przycisk „ZATWIERDŹ”. Po tej czynności, cena sprzedaży do 

zapłaty ulegnie pomniejszeniu o wartość przysługującego rabatu.  

7. Klient może użyć kodu rabatowego - bez względu na wartość zakupów - w ramach jednej transakcji w 

serwisie https://www.bee.pl/ Danego kodu rabatowego można użyć jeden raz. Rabat wynikający z kodu 

rabatowego nie podlega wymianie na gotówkę ani żadne inne świadczenie, jest niepodzielny, i do 

jednokrotnego wykorzystania.  

8. Wszystkie wartości użyte w Regulaminie dotyczą cen sprzedaży lub wartości brutto, tj. z podatkiem od 

towarów i usług. Do wartości zakupów w obu serwisach z pkt. 1 nie wlicza się żadnych kosztów 

ubocznych, tj. np. dostawy, wszelkich opłat, kosztów komunikacji ze Spółką.  

9. Dobrowolne użycie przez Klienta kodu rabatowego oznacza jego zamiar udziału w Akcji, na zasadach tego 

Regulaminu.   

10. Wszystkie kody rabatowe wygenerowane w ramach Akcji wygasają o północy dnia 31.12.2018 r., tj. do tej 

chwili można ich używać przy zapłacie za towary nabywane w serwisie https://www.bee.pl/ 

11. W ramach Akcji dostępna jest pula kodów o łącznej wartości 300 000,- zł. Po osiągnięciu  tej puli Akcja się 

kończy. 

12. Reklamacje dotyczące Akcji można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@taniaksiazka.pl z 

dopiskiem ,,Cashback”. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis reklamacji, niezbędny go jej 

rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi pocztą elektroniczną na adres, z którego Klient ją nadał. Spółka 

udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 5 dni roboczych od jej otrzymania; reklamacje przyjmowane 

będą do dnia 30.03.2019 r.   
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