
 

 

 

 

REGULAMIN WYKORZYSTANIA VOUCHERÓW 

 

REGULAMIN PROMOCJI „WAKACYJNA PROMOCJA” 

 

1. Organizatorem promocji „Voucher” (dalej „Promocja”) jest: Idea Cube Aleksandra Cwikła, Magdalena 

Barwinek s.c., ul. Rydlówka 29/47, 30-363 Kraków, NIP: 679-323-62-02 (dalej Architekt).  

2. Akcja promocyjna trwa do 31.08.2022 roku. i dotyczy jedynie umów podpisanych do tego terminu. Aby 

aktywować Promocję należy najdalej po otrzymaniu wyceny podać hasło: ideacubelato  

3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach 

wzajemnych.  

4. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.  

5. Promocja dotyczy osób, które są posiadaczami vouchera. Vouchery mają wartość kwotową i są 

jednorazowego użytku.  

6. Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.  

7. Vouchery nie mogą być przedmiotem handlu.  

8. 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.  

9. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w Czasie trwania Promocji, tzn. że Uczestnik może 

otrzymać i wykorzystać więcej niż jeden Voucher z zastrzeżeniem, że Uczestnik każdorazowo spełni wszystkie 

warunki Regulaminu (dotyczy na przykład zlecenia kilku projektów przez Uczestnika – dla każdego Zlecenia 

może przysługiwać jeden Vocher).  

10. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w Czasie trwania Promocji, tzn. że Uczestnik może 

otrzymać i wykorzystać więcej niż jeden Voucher, z zastrzeżeniem że Vouchery nie sumują się, tzn. przy 

jednorazowym zakupie (zleceniu projektu) Uczestnik może otrzymać i zrealizować tylko jeden Voucher na 

jedną usługę projektową. Za jedną usługę projektową uważa się wszystkie usługi dotyczące zakresu tej samej 

Inwestycji pod tym samym adresem. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem 

oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w 

Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do 

poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający 

Uczestnikom zapoznanie się z nimi.  

12. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od 

dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji Regulaminu.  

13. Treść Regulaminu jest dostępna w stronie www.idea-cube.com. 

14. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Czasu trwania Promocji. 

 

http://www.idea-cube.com/

