
Regulamin Karty zniżkowej sklepu internetowego 7MORE7  

 

 

I. Postanowienia ogólne i definicje 

1.1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady nabywania i użytkowania Karty zniżkowej sklepu 

internetowego 7MORE7. 

1.2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

Administrator - 7MORE7 Sergiusz Górski z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Podcienie 2,  

NIP: 8992868779, prowadzący sklep internetowy 7MORE7.  

Karta zniżkowa – karta zniżkowa -5% lub karta zniżkowa -10% 

Karta zniżkowa -5% - kod zniżkowy upoważniający do wielokrotnego skorzystania ze zniżki na 

towary w sklepie internetowym 7MORE7 w wysokości 5%. 

Karta zniżkowa -10% - kod zniżkowy upoważniający do wielokrotnego skorzystania ze zniżki na 

towary w sklepie internetowym 7MORE7 w wysokości 10%. 

Kod zniżkowy – unikatowy ciąg 12 znaków uwidoczniony na Karcie zniżkowej wygenerowany 

przez Administratora i zarejestrowany w jego systemie informatycznym. 

Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, która otrzymuje od Administratora Kartę zniżkową  

w zamian za przekazanie Administratorowi środków pieniężnych w wysokości 39 zł (w przypadku 

Karty zniżkowej -5%) lub 77 zł (w przypadku Karty zniżkowej -10%). 

Regulamin – niniejszy regulamin Karty zniżkowej sklepu internetowego 7MORE7  

Towary – rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym 7MORE7. 

 

II. Warunki ogólne 

2.1. Nabycie Karty zniżkowej jest możliwe na stronie internetowej www.7MORE7.com.  

2.2. Administrator zobowiązuje się do przekazania Nabywcy zakupionej Karty zniżkowej,  

a następnie do udzielania zniżki w wysokości odpowiednio 5% lub 10 % wartości Towarów przy 

płatnościach realizowanych z udziałem Karty zniżkowej w sklepie internetowym 7MORE7. 

Nabywca zobowiązuje się do udzielania zniżki w terminie ważności Karty zniżkowej. 

2.3. Nabywca może opłacić Kartę zniżkową szybkim przelewem, kartą płatniczą lub Blikiem. 

Nabywca otrzymuje w formie elektronicznej potwierdzenie realizacji płatności.  

2.4. Administrator przesyła Kartę zniżkową Nabywcy w formie elektronicznej na podany przez 

Nabywcę adres e-mail. Nabywca może korzystać z Karty zniżkowej natychmiast po jej otrzymaniu. 

 

 



III. Użytkowanie Karty zniżkowej 

3.1. Nabywca Karty zniżkowej może posługiwać się nią w celu zapłaty za Towary wyłącznie  

w sklepie internetowym 7MORE7. Nabywca może skorzystać z Karty zniżkowej tylko w trakcie 

procesu składania zamówienia w sklepie internetowym 7MORE7, podając Kod zniżkowy  

w odpowiednim polu w koszyku swojego zamówienia oraz potwierdzając go kodem jednorazowym, 

otrzymanym na adres e-mail wskazany podczas nabycia Karty zniżkowej. Po wpisaniu Kodu 

zniżkowego oraz kodu jednorazowego w koszyku zamówienia wskazana zostaje wartość, o którą 

zamówienie zostaje pomniejszone.  

3.2. W jednym zamówieniu można skorzystać tylko z jednej Karty zniżkowej. Nabywca Karty 

zniżkowej -5%, posiada uprawnienie do zniżki w wysokości 5% wartości nabywanych Towarów. 

Nabywca Karty zniżkowej -10%, posiada uprawnienie do zniżki w wysokości 10% wartości 

nabywanych Towarów. Transakcje dokonywane są w złotych.    

3.3. Rabaty z Kart zniżkowych nie kumulują się. Nabywca dwóch Kart zniżkowych -5%, posiada 

uprawnienie do zniżki w wysokości 5% wartości nabywanych Towarów. Karta zniżkowa nie 

podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona 

Administratorowi.   

3.4. Termin ważności Karty zniżkowej upływa w dniu 31.10.2023 r. Po upływie wskazanego terminu 

ważności wszystkie Karty zniżkowe tracą ważność.  

3.5. Nabywca ma prawo dokonania zwrotu Towaru zakupionego przy użyciu Karty zniżkowej. 

Środki finansowe są zwracane bezpośrednio na rachunek bankowy Nabywcy Towaru. 

3.6. Karta zniżkowa -5% stanowi 1 los na loterię promocyjną „m2 dla widza”, natomiast Karta 

zniżkowa -10% stanowi 2 losy na loterię promocyjną „m2 dla widza”. Na warunkach określonych  

w Regulaminie loterii promocyjnej „m2 dla widza”, Karta zniżkowa może uprawniać do 

uczestnictwa we wskazanej loterii. Regulamin loterii promocyjnej „m2 dla widza” dostępny jest 

https://www.7more7.com/pdf/Regulamin-loteria-m2-dla-widza.pdf 

 

IV. Utrata lub uszkodzenie Karty 

4.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Karty zniżkowe, które zostały utracone lub 

uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. 

4.2. Nabywca może zwrócić się do Administratora z prośbą o ponowne przesłanie utraconej Karty 

zniżkowej lub jej zastrzeżenie.  

4.3. Ponowne przesłanie Karty zniżkowej następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia przesłania 

prośby o ponowne jej przesłanie. Administrator przesyła Nabywcy ponownie Kartę zniżkową  

w formie elektronicznej na adres e-mail, na który pierwotnie Karta zniżkowa została wysłana. 



V. Odpowiedzialność 

5.1. Nabywca Karty zniżkowej ponosi pełną odpowiedzialność za autoryzowane transakcje 

dokonane przy użyciu Karty zniżkowej. 

5.2. Nabywca Karty zniżkowej ponosi pełną odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje 

dokonane przy użyciu Karty zniżkowej do czasu jej zastrzeżenia w przypadku, gdy Nabywca 

doprowadził do nich umyślnie lub gdy nieautoryzowana transakcja doszła do skutku  

w wyniku rażącego zaniedbania przez Nabywcę obowiązków określonych w Regulaminie. 

 

VI. Wyłączenie prawa do odstąpienia o umowy 

Nabywcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy nabycia Karty zniżkowej po jej przesłaniu 

przez Administratora na podany adres e-mail, czyli po wykonaniu w pełni usługi za wyraźną zgodą 

Nabywcy. 

 

VII. Reklamacje 

7.1. Posiadacz ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą Karty zniżkowej drogą elektroniczną na adres 

sklep@7more7.com.  

7.2. Reklamacja powinna zostać wysłana wraz z Kodem zniżkowym Karty zniżkowej, której ona 

dotyczy. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają  

i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.  

7.3. Wszelkie reklamacje związane z Kartą zniżkową będą rozpatrywane przez Administratora  

w terminie 30 dni od daty przesłania reklamacji przez Nabywcę. Nabywca zostanie poinformowany 

o decyzji w sprawie reklamacji w formie pisemnej na adres e-mail, z którego została ona wysłana. 

7.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Administrator wyda Nabywcy nową Kartę 

zniżkową. Okres ważności nowej Karty zniżkowej wydanej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia 

reklamacji będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla Karty zniżkowej. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

8.1. Nabycie Karty zniżkowej stanowi potwierdzenie, że Nabywca akceptuje warunki zawarte  

w Regulaminie. 

8.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne, 

bezskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność, skuteczność lub wykonalność 

pozostałych postanowień Regulaminu.  

8.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 października 2022 roku. 


