
REGULAMIN The Barber's Knife "promocja 20% przy poleceniu” 

(dalej „Regulamin 20% LUTY za polecenie”) 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Organizatorem promocji w formie rabatu o nazwie „Promocja 20% na usługe za polecenie”, zwanej dalej 

„Promocją”, jest Berendowicz&Kublin z siedzibą w Katowicach, przy ul. Plebiscytowa 14/1 , NIP: 

6342812572. zwana dalej „Organizatorem”. 

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 lutego 2021 roku do 28 lutego 2021 roku, zastrzeżeniem 

postanowień §3 ust. 8 Regulaminu. 

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

Organizator jest przyrzekającym rabat po spełnieniu warunków: 

- klient ma założoną aplikację Berendoiwcz&Kublin, którą można pobrać w sklepie play pod linkiem 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bnk.mobile&gl=PL  

i App Store pod linkiem https://apps.apple.com/pl/app/berendowicz-kublin/id1453408128?l=pl  

- zachęci do zapisania się na jakąkolwiek usługę w salonie inną osobę, przy czym osoba ta musi 

zawiadomić recepcję, która zapisuję klienta o poleceniu przez tą osobę- podanie imię i nazwiska. Klient 

polecający musi również potwierdzić, że tą osobę zna i są oni w parze promocyjnej, dzięki której 

otrzymują rabat na każdą jedną usługę.  

- Każdy klient może skorzystać tylko raz z rabatu promocji "20% za polecenie"  

- Wizyta musi zostać umówiona od 1.02.21 do 28.02.21 roku 

-Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w salonie The Berber's Knife w 

Katowicach na ulicy Bażantów 6a/1a 40-668. 

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na 

piśmie w salonie The Barber's Knife w Katowicach.  

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres klienta oraz dokładny 

opis i uzasadnienie reklamacji. 

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich 

otrzymania. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bnk.mobile&gl=PL
https://apps.apple.com/pl/app/berendowicz-kublin/id1453408128?l=pl


Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym 

na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej 

reklamacji. 

Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być 

dochodzone przed sądem powszechnym. 

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Niniejszy Regulamin dostępny jest w salonie The Barber's Knife, w którym trwa promocja oraz 

na głównej stronie: https://berendowicz-kublin.pl/marka/aktualnosci/. 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym 

czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych 

przez Uczestników. 

https://berendowicz-kublin.pl/marka/aktualnosci/

