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1. Niniejszy regulamin („Regulamin”„Regulamin”„Regulamin”„Regulamin”)określa warunki i zasady prowadzenia akcji promocyjnej 

pod nazwą „Rabat w ebuty.pl dla Klientów PKO Banku Polskiego” („Promocja”„Promocja”„Promocja”„Promocja”).... 

2. Organizatorem Promocji jest "E-BUTY" S.A z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kołobrzeska 30, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS0000400619, NIP:9570911737, REGON 22004017600000 („Organizator”„Organizator”„Organizator”„Organizator”). 

3. Promocja obowiązuje od dnia 2 do 18 września br. i dotyczy Klientów PKO Banku Polskiego, 

którzy mają aktywną aplikację IKO w trakcie trwania promocji lub ją aktywują w okresie 

Promocji. 

4. Promocja umożliwia otrzymanie przez Klientów PKO Banku Polskiego: 

a) 20% zniżki na wybrane produkty oferowane w sklepie internetowym ebuty.pl, oraz  

b) rabatu w wysokości kosztów dostawy przesyłki poprzez paczkomaty Inpost produktów 

zakupionych w okresie Promocji w sklepie internetowym ebuty.pl. Po otrzymaniu rabatu 

ceny zakupionych produktów nie będą powiększone o koszty dostawy (będą się one 

zawierały w cenie zakupionych produktów),  

5. Warunkiem skorzystania promocji jest: 

a) dokonanie płatności metodą „Płacę z IKO”, oraz 

b) podanie hasła „IKO” w polu „Kod rabatowy”, oraz 

c)  wybór sposobu dostawy przesyłki poprzez paczkomaty Inpost. 

6. Promocja obowiązuje wyłącznie produkty oferowane na stronie http://ebuty.pl/promocja-

46-zakupy-z-iko.html. 

7. Reklamacje dotyczące Promocji, Klienci powinni składać drogą elektroniczną za pomocą 

formularza kontaktowego udostępnionego na stronie http://ebuty.pl/kontakt.html.  

8. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami organizowanymi przez Organizatora. 

9. Sposób realizacji zamówień objętych Promocją określony jest w Regulaminie Organizatora 

pod adresem http://ebuty.pl/static/regulamin-d.html. 

10. Administratorem danych osobowych korzystających z Promocji jest Organizator. 

Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane 

i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny 

do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Klientów korzystających z Promocji. 

Udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich 

poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. 

11. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.ebuty.pl. 


