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REGULAMIN PROMOCJI 

  

„Oznacz profil @ikeakrakow na Instagramie i zgarnij kupon -15% 

na zakupy w IKEA Kraków” 

czas trwania 10.02-10.03.2021 

 

1.     Postanowienia ogólne: 

 

1.1 Nazwa promocji: „Oznacz profil @ikeakrakow na Instagramie i zgarnij kupon -

15% na zakupy w IKEA Kraków”. 

 

1.2 Organizatorem promocji jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac 

Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości 20.000.000,00 

PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000091681, REGON: 010577890, NIP: 527 010 33 

85 („Organizator”). 

 

2.     Warunkiem skorzystania z promocji jest oznaczenie na swoim profilu na Instagramie  

w poście ze zdjęciem/filmem albo na Instagram stories, swojego ulubionego 

produktu używanego w warunkach domowych z asortymentu IKEA poprzez dodanie 

do @ikeakrakow. 

  

2.1 Czas trwania promocji: 10.02.2021 - 10.03.2021 

 

2.2 Miejsce przeprowadzenia promocji – Sklep IKEA Kraków, ul. Josepha Conrada 66 

(„Sklep IKEA”). 

 

2.3 W promocji może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

 

2.4 Do skorzystania z promocji uprawnieni są wyłącznie obserwujący profil @ikeakrakow 

na Instagramie. 

 

2.5 Promocja skierowana jest do klientów detalicznych i dotyczy zakupów towarów IKEA 

w ilości przeciętnie kupowanej przez gospodarstwa domowe lub na potrzeby 

prowadzonej działalności. Promocja nie dotyczy zakupu towarów IKEA w celach ich 

odsprzedaży. 

 

2.6 Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

 

2.7 Promocja dotyczy wyłącznie sprzedaży w sklepie stacjonarnym IKEA Kraków. 

Promocja nie ma zastosowania do zakupów realizowanych za pośrednictwem sklepu 

internetowego („Meble przez Internet”), przez telefon („Meble na telefon”), “zamów 

i odbierz” (Click&Collect). 

 

2.8 Promocja nie dotyczy, produktów z Działu Sprzedaży Okazyjnej lub pochodzące z 

ekspozycji oraz Usługi. 

 

 

3. Szczegółowe warunki promocji: 

 

3.1 Promocja polega na przyznaniu klientowi jednorazowego kuponu o wartości -15% na 

zakupy w sklepie IKEA Kraków. Warunkiem otrzymania kuponu jest opublikowanie 

na swoim profilu na Instagramie zdjęcia/filmu z domu z ulubionym produktem IKEA 

z oznaczeniem @ikeakrakow.  
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3.2 Każdy obserwujący na Instagramie profil ikeakrakow, który spełni warunki promocji 

o których mowa w punkcie 3.1 powyżej, otrzyma wiadomość prywatną przez 

Instagram z informacją o przydzielonym jednorazowym kuponie zniżkowym. 

 

3.3 Kupony papierowe z kodem QR uprawniające do zniżki -15% wydawane będą w 

Dziale Obsługi Klienta sklepu IKEA Kraków, po wcześniejszym okazaniu 

pracownikowi przez użytkownika Instagrama ekranu smartfona z wiadomością na 

profilu od ikeakrakow, która będzie brzmieć:  

 

Dziękujemy za podzielenie się na story/poście ulubionym produktem IKEA          

W ramach naszej akcji świętowania 1000 obserwujących      zapraszamy do sklepu IKEA 

Kraków po odbiór kuponu      , który uprawnia do jednorazowej zniżki na zakupy - 15% w 

sklepie IKEA w Krakowie.  

Kupon można odebrać w Dziale Obsługi Klienta pokazując tę wiadomość      .  

Kupon będzie ważny przez 30 dni od daty wydania         

        Regulamin znajdziesz na stronie: www.ikea/pl/pl/stores/krakow/  
 

Do zobaczenia          

#ikeakrakow 

 

3.4 Kupon ważny jest 30 dni od momentu wydania. 

 

3.5 Kupon przydzielany jest do jednego profilu użytkownika Instagrama i może być 

wykorzystany przez niego tylko raz. 

 

3.6 Kupony zniżkowe nie podlegają wymianie na karty upominkowe lub/i gotówkę. 

Kuponami zniżkowymi nie można płacić za karty upominkowe, za zadatek za towary 

na indywidualne zamówienie, zamówienia z usługami IKEA w tym dostawy, oraz za 

zamówienia w usłudze Meble na telefon i Meble przez Internet, zamów i odbierz 

(Click&Collect). 

 

3.7 Po przekazaniu kuponu zniżkowego klientowi przez IKEA, IKEA nie odpowiada za 

utratę kuponu (w tym w wyniku kradzieży) lub za uszkodzenie kuponu w stopniu 

uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych zapisanych, z przyczyny 

nie leżącej po stronie IKEA.  

 

3.8 Aby skorzystać z otrzymanej zniżki, Klient musi okazać w kasie sklepu IKEA 

otrzymany kupon zniżkowy. 

 

3.9 W przypadku zwrotu (na podstawie Regulaminu zwrotu towarów zakupionych w 

sklepach IKEA) artykułu zakupionego z wykorzystaniem kuponu zniżkowego  Klient 

otrzyma zwrot wartości towaru pomniejszony o wartość udzielonego do tego towaru 

rabatu. 

 

3.10 Promocja skierowana jest do Klientów spełniających warunki wskazane w 

Regulaminie. W przypadku otrzymania kuponu rabatowego przez Klienta nie 

spełniającego warunków promocji IKEA ma prawo do dezaktywacji takiej kuponu 

rabatowego lub do domagania się zwrotu korzyści uzyskanych przez Klienta w 

wyniku realizacji kuponu rabatowego. 

 

4.     Inne postanowienia: 

 

4.1   Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez 

klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. 

 

4.2   Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia promocji: 

 

• bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta w Sklepie IKEA w formie pisemnej, 

http://www.ikea/pl/pl/stores/krakow/
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• przesłać listownie na adres Sklepu IKEA (Kierownik Działu Obsługi Klienta). W 

przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data 

nadania pisma w urzędzie pocztowym,  

• telefonicznie: 22 275 00 00 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora),   

• za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie 

internetowej IKEA.pl. 

Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni roboczych. 

 

Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta związanych 

z nabytym towarem (w tym składania reklamacji co do ich jakości) wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi 

za wady rzeczy sprzedanej.  

 

4.3   Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z klientem tj. imię 

i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji. 

 

4.4 Regulamin promocji dostępny jest w Sklepie IKEA w Dziale Obsługi Klienta oraz na 

stronie internetowej ikea.pl/regulaminy. 

 

 

4.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

4.6 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą 

promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

 

 

Kraków, data 10 luty 2021 

 


