
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  
„DLA KLIENTÓW BAZARNIK NA WIOSNĘ PARKING GRATIS” 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej „Dla Klientów Bazarnik 
na wiosnę parking gratis” (dalej: „Akcja promocyjna”) jest Bazarnik Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/70, 00-697  
Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców dla M.St. Warszawy XII 
Wydział Gospodarczy KRS 0000359131 

2. Akcja promocyjna obowiązuje od dniu 06.03.2018 r. do czasu odwołania 
przez Bazarnik. 
 

§ 2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 

 
1. Akcja promocyjna adresowana jest do wszystkich Klientów 

stacjonarnych salonu firmy Bazarnik znajdującego się w Galerii LIM, 
którzy w czasie trwania akcji zakupią w salonie Bazarnik asortyment 
piśmienny i upominkowy na kwotę minimum 100 pln brutto i okażą 
dokument poświadczający, iż skorzystali w tym czasie z odpłatnego 
parkingu samochodowego. 

2. Organizator zwraca koszt okazanej jak w pkt. 1 pierwszej godziny 
parkowania w okolicznych parkingach płatnych jako rabat do 
zakupionych w tym czasie produktów w Bazarnik. 

3. Sugerowane przez Bazarnik miejsca parkingowe to: 
- parking naziemny Galerii LIM, wjazd od ul. Nowogrodzkiej, na tyłach 
Galerii LIM 
- parking podziemny Galerii LIM, wjazd od ul. Emilii Plater, z lewej strony 
wejścia głównego do hotelu Marriott 
- parking naziemny EuroPark znajdujący się na skrzyżowaniu ulic 
Nowogrodzka/Emilii Plater, przed kościołem św. Barbary 
- parking miejski odpłatny w dowolnej bliskiej lokalizacji Galerii LIM  
- przy innym niż sugerowane w pkt. 3 parkingi Organizator zwraca koszt 
pierwszej godziny, jednak nie więcej niż kwotę 12 pln. 

4. Parkowanie na wymienionych w pkt. 3 parkingach lub innych 
dostępnych w okolicy odbywać się może przez Uczestnika akcji w miarę 
dostępności tam w danym czasie wolnych miejsc parkingowych. 
Bazarnik nie ma wpływu na dostępność wolnych miejsc na 
poszczególnych parkingach.  

5. Organizator w czasie realizacji akcji w salonie może prosić Uczestnika 
poza okazaniem biletu parkingowego także o okazanie do wglądu 
dowodu rejestracyjnego samochodu. 



6. Jeśli bilet parkingowy będzie przez Uczestnika wykupiony na dłużej niż 
1 godz. Bazarnik zwraca Uczestnikowi jedynie za 1szą godzinę 
parkingu. 

7. W akcji promocyjnej biorą udział produkty piśmienne, upominkowe oraz 
pieczątki i wizytówki znajdujące się w ofercie Bazarnik, z wyłączeniem 
samodzielnych zakupów samych akcesoriów, tj. wkładów, atramentów, 
nabojów, płytek tekstowych do pieczątek. 

8. Skorzystanie przez Użytkownika ze zniżki uzyskanej w ramach Akcji 
promocyjnej jest możliwe tylko w dniu jej realizacji i nie podlega 
wymianie na środki pieniężne. 

9. Przeniesienie zniżki na rzecz innych Użytkowników ani jej prolongata na 
inny termin nie są możliwe. 
 

§ 3 
REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji promocyjnej należy 
składać w formie pisemnej,  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres e-mailowy: 
biuro@bazarnik.pl  

 
§ 4  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Bazarnik zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu do chwili 

zakończenia Akcji promocyjnej z zastrzeżeniem, że zmiana warunków 
Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez 
Użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 
mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych 
z Akcją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Organizatora. 

4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Uczestników w czasie trwania 
Programu w salonie sprzedaży Organizatora oraz na: 
https://www.bazarnik.pl/kontakt  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.03.2018 roku. 
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