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Marcin mówi:
Mam nadzieję, że prezent przypadnie Ci do
gustu! :-)

Tak to działa
1. Postępuj według instrukcji w Warunkach
2. Weź ze sobą groupon
3. Baw się dobrze!

Wykorzystaj tutaj
ul. Częstochowska 14 
15-459 Białystok

Warunki
Groupon ważny przez 1 miesiąc od daty
zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje
groupony.
Ograniczenia: 1 osoba może kupić maks. 2
groupony, ale wykorzystać maks. 1
groupon. Oferta jest dostępna tylko od
poniedziałku do czwartku.
Dodatkowe informacje: nie musisz drukować
grouponu – wystarczy, że pokażesz go na
urządzeniu mobilnym. Obuwie w cenie
grouponu. Groupon należy wykorzystać
podczas jednej

wizyty.
Sprawdź dostępne terminy i rezerwuj tel. 881
54 50 50 lub 85 811 19 99. W przypadku
nieodwołania rezerwacji groupon przepada.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane
pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty
znajdziesz w jej opisie.

WAŻNE INFORMACJE

Kupon należy zrealizować w okresie jego ważności,
zgodnie z informacjami na nim zawartymi. Po tym
terminie kupon traci ważność i nie może zostać
wykorzystany. Jako konsument masz prawo do
odstąpienia od umowy sprzedaży kuponu w ciągu
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania
zakupu, bez podania przyczyny. Pamiętaj jednak,
że jeśli wykorzystasz kupon przed upływem ww. 14
dni, to utracisz prawo do odstąpienia od umowy
sprzedaży kuponu. Prawo do odstąpienia nie
przysługuje również konsumentowi w odniesieniu
do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach 
konsumentów z dnia 30.05.2014 r. („Ustawa”), w
tym umów zawartych zgodnie z warunkami
sprzedaży rezerwacji Groupon International Travel
GmbH. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od
umowy sprzedaży kuponu, musisz poinformować
nas o swojej decyzji o odstąpieniu od ww. umowy
w drodze jednoznacznego oświadczenia. Prosimy o
kontakt z Działem Obsługi Klienta Groupon.
Możesz również wypełnić właściwy formularz
odstąpienia i wysłać go do Działu Obsługi Klienta
Groupon Polska na adres: Groupon sp. z o.o., Al.
Jerozolimskie 123A, Warszawa 02-017, Polska.
Powyższe stanowi pisemne potwierdzenie
informacji, o których mowa w Ustawie. 
O ile warunki oferty nie stanowią inaczej masz
prawo anulować swój kupon w terminie 14 dni od
dnia dokonania zakupu. Jeśli jednak w ciągu tych
14 dni wykorzystasz swój kupon stracisz prawo do
rezygnacji z zakupu.

UŻYWAJ APLIKACJI MOBILNEJ

 

DLA PARTNERÓW

https://www.groupon.pl/pomoc  

JESTEŚMY TU, ABY CI POMÓC

Marcin dał Ci prezent!
Cosmic Bowling

1 godzina gry w kręgle

Groupon ważny do 10.06.2018

Wartość grouponu: 36,99 zł

http://www.grouponpoland.pl/sprawdz
https://www.groupon.pl/terms_and_conditions
http://podarujgroupon.pl
https://itunes.apple.com/us/app/groupon/id352683833?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.groupon
https://www.groupon.pl/pomoc
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