
WARUNKI PROMOCJI 
„ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ KOD RABATOWY 5%” 

Zapisz się w okienku pop-up lub w formularzu dostępnym na stronie internetowej 

www.sklep.fireshop.pl na Newsletter zawierający informacje o aktualnościach, nowościach, 

promocjach oraz ciekawostkach z branży ppoż. i otrzymaj kod rabatowy 5% do wykorzystania na 

zakupy w sklepie internetowym www.sklep.fireshop.pl. Pamiętaj, że kod rabatowy nie łączy się z 

innymi promocjami w sklepie internetowym www.sklep.fireshop.pl. Kod rabatowy jest ważny tak 

długo jak długo będziesz zapisany na nasz newsletter, po wypisaniu się z naszego newsletteru 

kod rabatowy traci swoją ważność.  

  Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego www.sklep.fireshop.pl – 

Fireshop.pl z siedzibą w Grodkowie, adres: 49-200 Grodków, ul. Traugutta 9A, NIP 767-10-04-218 

(zwana dalej: Organizator). 

Jeżeli chcesz poznać szczegóły Promocji zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem. 

 

REGULAMIN PROMOCJI 
„ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ KOD RABATOWY 5%” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Promocja „Zapisz się na newsletter i odbierz kod rabatowy 5%” (zwana dalej: Promocja) 
polega na możliwości otrzymania kodu rabatowego w wysokości 5% na zakupy w sklepie 
internetowym www.sklep.fireshop.pl (zwanym dalej: Sklep).  
2. Promocja trwa od dnia zapisania się użytkownika do dnia wypisania się użytkownika z systemu 
newsletter. Organizator zastrzega prawo do zmian czasu trwania promocji o czym użytkownik 
zostanie poinformowany.  
 

§ 2. Warunki otrzymania kodu rabatowego 

 
 1. W celu otrzymania kodu rabatowego użytkownik Serwisu powinien odwiedzić stronę 
internetową Sklepu, gdzie za pośrednictwem pop-up lub formularza zapisu zostanie zaproszony 
do bazy subskrybentów newslettera Fireshop.pl. Użytkownik powinien zaakceptować 
zaproszenie poprzez wpisanie do bazy newsletter swojego adresu e-mail oraz kliknięcie okienka 
„Zapisz mnie” . Na koniec użytkownik powinien otworzyć swoją skrzynkę e-mail, odebrać 
wiadomość od Sklepu w sprawie zapisania się na newsletter i kliknąć w link aktywacyjny zawarty 
w tej wiadomości (potwierdzenie prawidłowości adresu e-mail i chęci zapisania się na 
newsletter).  
2. Z chwilą skutecznego zapisania się do newslettera użytkownik Serwisu otrzyma w kolejnej 
wiadomości kod rabatowy (dalej: Kod rabatowy) na adres e-mail, którym posłużono się do 
dokonania rejestracji do newslettera.  

3. Kod rabatowy upoważnia do uzyskania rabatu w wysokości 5% na wszystkie produkty 
dostępne w sklepie www.sklep.fireshop.pl z pominięciem produktów, które są aktualnie w 
promocji.  
4. W celu otrzymania Kodu rabatowego nie trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu.  
5. Do otrzymania Kodu rabatowego nie uprawnia zapisanie się do bazy newsletter w inny sposób 
niż za pośrednictwem pop up lub formularz na stronie internetowej www.sklep.fireshop.pl. Jeżeli 
użytkownikowi nie pojawia się pop up może to oznaczać, że w ustawieniach przeglądarki 

http://www.sklep.fireshop.pl/
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internetowej musi zezwolić stronie Sklepu na „wyskakujące okienka” lub musi usunąć pliki 
cookies dla strony i odświeżyć stronę. 
 

§ 3. Zasady korzystania z kodu rabatowego 

 
1. Kod rabatowy można zrealizować w przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym 
www.sklep.fireshop.pl po wpisaniu otrzymanego drogą e-mail kodu rabatowego w 
podsumowaniu koszyka w miejscu: „Masz kod promocyjny?”. 
2. Warunkiem realizacji Kodu rabatowego jest wcześniejsze zalogowanie się lub rejestracja w 
Sklepie.  
3. Kod rabatowy jest unikalny. Nie łączy się z innymi rabatami indywidualnie przyznawanymi 
użytkownikom Sklepu. Użytkownik może skorzystać wyłącznie z Kodu rabatowego otrzymanego 
drogą e-mail. 
4. Kod rabatowy nie jest akceptowany w sklepie stacjonarnym Fireshop.pl w Grodkowie przy ul. 
Traugutta 9A. 
5. Nie ma możliwości wymiany kodu rabatowego na gotówkę. 
6. Czas trwania promocji to czas od daty zapisania się Użytkownika do daty wypisania się 
Użytkownika z newslettera. Jeśli Użytkownik będzie korzystał z usługi newsletter jego kod 
rabatowy będzie ważny. 
 

§ 4. Reklamacje 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy kierować na adres e-mail: biuro@fireshop.pl. 
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia 
reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi drogą mailową.  
  

§5. Ochrona danych osobowych 
 
1. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w celach marketingowych oraz w celu prawidłowej realizacji zasad niniejszego 
Promocji.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 
Promocji. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych 
oraz prawo ich poprawiania, jak również ich usunięcia.  

3. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Fireshop.pl z siedzibą w 
Grodkowie, adres: 49-200 Grodków, ul. Traugutta 9A.  
 

§6. Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2018 roku.  
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu 
cywilnego i innych ustaw.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania 
Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.  
4. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: 
www.sklep.fireshop.pl/regulamin_newsletter.pdf oraz w siedzibie Organizatora.  
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