
Regulamin i warunki korzystania z serwisu OKazik.pl

Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania z zasobów serwisu www.OKazik.pl

Podmiot odpowiedzialny
 
Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie serwis www.OKazik.pl jest firma Buy 
Together Polska Sp. z o.o. zarejestrowana w Poznaniu przy ulicy Na Miasteczku 12/8 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod 
numerem KRS 000243809 Regon: 300176988

Oferta serwisu

Na stronie www.OKazik.pl oferowane są kupony rabatowe na produkty lub usługi innych 
firm.

Buy Together Polska dokłada wszelkich starań, aby informacje na temat przedstawionych 
ofert w pełni oddawały ich charakter, wartość oraz jakość. Po stronie dostawców usług, 
świadczących je na rzecz nabywców kuponów, spoczywa wyłączna odpowiedzialność za ich 
należyte wykonanie oraz za to, by świadczenie odpowiadało zamieszczonemu na stronie 
www.OKazik.pl opisowi. Buy Together Polska gwarantuje jedynie prawo do skorzystania z 
usługi czy nabycia towaru których dotyczy nabyty w serwisie www.OKazik.pl kupon.

Buy Together Polska w ramach ofert wystawianych na serwisie www.OKazik.pl nie działa 
jako pośrednik turystyczny ani agent turystyczny, w rozumieniu art. 3 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 
z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych i wyłącznie umożliwia oferowanie w  serwisie 
niniejszej usługi organizatorowi turystyki.

Warunki uczestnictwa

Użytkownik serwisu www.OKazik.pl potwierdza, podczas rejestracji bądź podczas składania 
zamówienia bez rejestracji, zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przyjmuje jego zapisy 
jako podstawę do korzystania z serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

W każdym momencie istnieje możliwość ponownego zapoznania się z treścią regulaminu za 
pośrednictwem strony internetowej www.okazik.pl/page/legal

Użytkownikami serwisu www.OKazik.pl mogą być osoby fizyczne, zdolne do zawierania 
wiążących umów kupna w świetle obowiązującego prawa, osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu 
nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania i dokonały rejestracji.

 
Rejestracja
 
Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna dla każdego Użytkownika.

 



Rejestracja wiąże się z utworzeniem Konta Użytkownika, które zostaje przypisane do adresu 
e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym.

W przypadku, jeśli dane podane przy tworzeniu konta mogły przejść w posiadanie osób 
trzecich użytkownik, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Buy 
Together Polska poprzez wysłanie wiadomości na adres okazik@okazik.pl

Zakup i zawarcie umowy

Użytkownik po zapoznaniu się z ofertą przedstawioną na stronie www.okazik.pl wybiera 
opcję „kup teraz”. Poprzez dokonanie płatności składa nieodwołalną deklarację zakupu 
oferowanego Kuponu. Po złożeniu oferty kupna, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania 
płatności w wybranym przez siebie, a oferowanym przez www.okazik.pl. systemie płatności.

Po upływie określonego przez Buy Together Polska okresie czasu, który zamieszczony jest 
przy danej ofercie, Użytkownik otrzymuje informację dotyczącą tego czy zakup Kuponów 
został sfinalizowany dzięki osiągnięciu minimalnej, wymaganej liczby kupujących. Jeśli 
zainteresowanie ofertą przez innych użytkowników było niewystarczające do osiągnięcia 
minimalnie założonej dla danej akcji liczby sprzedanych kuponów, sprzedaż Kuponów nie 
dochodzi do skutku.

W takim przypadku dochodzi automatycznie do zwrotu zatrzymanych środków pieniężnych i 
przekazywane są one natychmiast z konta systemu płatności.pl na konto użytkownika.

Gdy sprzedaż dochodzi do skutku, użytkownik jest o tym powiadamiany drogą mailową i na 
jego koncie pojawia się kupon z jednorazowym kodem upoważniający do skorzystania z 
oferowanej w danej akcji usługi czy zakupu produktu. Czas wykorzystania zakupionych 
Kuponów jest ściśle określony. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania Kuponu w 
czasie podanym podczas przedstawienia oferty. Po upływie określonego czasu Kupon traci 
ważność, a Użytkownikowi nie przysługuje w tym przypadku żadna forma jego reklamacji, 
jak również zwrot poniesionych przez niego kosztów zakupu Kuponu.

W przypadku, kiedy nie może dojść do realizacji płatności ze względu na brak 
wystarczających środków na koncie, błędny numer karty kredytowej czy nieistniejący numer 
rachunku bankowego, nie dochodzi do zawarcia umowy. Kupony zakupione w serwisie nie 
mogą podlegać odsprzedaży innym osobom.

Odstąpienie od umowy kupna kuponu, którego zakup nastąpił przed 25 grudnia 2014r. 
W ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy użytkownikom przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy.
Oświadczenie dotyczące chęci odstąpienia od umowy należy przesłać drogą pisemną na 
adres:

Buy Together Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Rocha 19 h / 8
61-142 Poznań



bądź drogą mailową na adres: okazik@okazik.pl

Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po wcześniejszym zrealizowaniu kuponu.

Zwroty środków są realizowane w ciągu 14 dni, w analogiczny sposób do tego, w jaki 
dokonano płatności za kupon (tj. za pośrednictwem wybranego systemu płatności z powrotem
na rachunek bankowy).
 
Odstąpienie od umowy kupna kuponu, którego zakup nastąpił 25 grudnia 2014r lub 
później
W ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy użytkownikom przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy.
Oświadczenie dotyczące chęci odstąpienia od umowy (rezygnacji z kuponu) należy przesłać 
drogą mailową na adres: okazik@okazik.pl (odstąpienie proszę przesłać w treści 
wiadomości),
bądź drogą pisemną na adres:

Buy Together Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Rocha 19 h/8
61-142 Poznań

Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po wcześniejszym zrealizowaniu kuponu. 
Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy kupna kuponu można pobrać TUTAJ.
Zwroty środków są realizowane w ciągu 14 dni, w analogiczny sposób do tego, w jaki 
dokonano płatności za kupon (tj. za pośrednictwem wybranego systemu płatności z powrotem
na rachunek bankowy).

Odstąpienie od umowy – rezygnacja z towaru
W ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru użytkownikom przysługuje prawo do odstąpienia 
od umowy – rezygnacji z otrzymanego produktu.
Oświadczenie dotyczące chęci odstąpienia od umowy (rezygnacji z otrzymanego towaru) 
należy przesłać drogą mailową do sprzedawcy na adres e-mail z kuponu, a także dołączyć je 
do odsyłanego towaru. 
Towar należy niezwłocznie odesłać do sprzedawcy na wskazany przez niego adres bądź na 
adres z koperty (w ciągu maksymalnie 14 dni od daty odstąpienia).
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon.
Towar należy odesłać w stanie niezmienionym, nienoszącym oznak użytkowania. 
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem 
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i 
funkcjonowania rzeczy.
Koszty odesłania towaru do sprzedawcy ponosi Użytkownik.
Zwroty środków są realizowane w ciągu 14 dni na konto wskazane w odstąpieniu od umowy. 
Formularz odstąpienia dostępny jest tutaj TUTAJ

Realizacja kuponu

Kupon dostarczony użytkownikowi zaopatrzony jest w kod tożsamy dla danego użytkownika 
i dokonanego zakupu. Lista kodów przekazywana jest partnerowi realizującemu usługę. O ile 
nie pojawił się na kuponie wyraźny zapis dotyczący daty realizacji kuponu, kupon nie daje 



prawa do realizacji usługi w dowolnym czasie. Chęć realizacji kuponu należy potwierdzić z 
Partnerem serwisu www.OKazik.pl i uzgodnić termin jego realizacji.

Odpowiedzialnymi za rzetelne wykonanie i jakość sprzedawanych za pośrednictwem 
www.OKazik.pl towarów oraz usług są Partnerzy serwisu. Buy Together Polska dokłada 
jednak wszelkich starań, aby ich jakość oraz zgodność opisu ze stanem faktycznym spełniały 
najwyższe standardy.
Buy Together Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody czy utracone 
korzyści wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Partnera, 
ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Partner.

Postępowanie reklamacyjne

Zgodnie z prawem konsumenckim użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą 
usługi/produktu.
Serwis OKazik.pl świadczy usługę pośrednictwa sprzedaży, dlatego też to po stronie 
dostawców usług leży obowiązek rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące 
usługi/produktu można składać bezpośrednio do Partnera lub za pośrednictwem serwisu 
Okazik.pl (serwis OKazik.pl będzie monitorował daną reklamację i dołoży wszelkich starań, 
aby wszystkie prawa konsumenta były przestrzegane).
Reklamację należy złożyć w formie pisemnej: elektronicznej (poprzez wiadomość e-mail) lub
w formie listu. Powinna ona zawierać przede wszystkim imię i nazwisko Użytkownika, adres 
e-mail zarejestrowany w serwisie, kod kuponu oraz opis zastrzeżeń. Użytkownik może żądać 
naprawy/wymiany towaru, czy też odstąpienia od umowy (w szczególnych przypadkach; np. 
jeśli sprzedawca nie jest w stanie naprawić towaru, ani wymienić na nowy). 
Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu OKazik.pl należy składać drogą mailową: 
okazik@okazik.pl

Cookies (Ciasteczka)

Pliki Cookies (pol. ciasteczka) to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku 
komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta,
bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez niego na stronach internetowych 
Serwisu. Okazik.pl wykorzystuje pliki cookies, ponieważ umożliwiają one wygodniejsze 
poruszanie się po stronie i zakupy. Dzięki nim Użytkownik może się automatycznie logować 
na swoje konto, a zawartość Jego koszyka (na przykład po przejściu na inną stronę) jest 
zapamiętywana. Pliki cookies są elementem liczników odwiedzin, sond oraz anonimowych 
statystyk. Żadne z zastosowanych cookies nie mogą wyrządzić krzywdy na komputerze 
Użytkownika ani innym jego urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych.

Aby zablokować pliki cookies lub wyłączyć tylko niektóre ich funkcje, należy zmienić 
ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Google Chrome
Należy kliknąć w znajdujące się w prawym górnym rogu „Menu”, potem w zakładkę 
„Ustawienia”. Kliknąć P”okaż ustawienia zaawansowane” oraz w sekcji „Prywatność” trzeba 
kliknąć w przycisk „Ustawienia treści”.

Internet Explorer



Należy kliknąć w „Narzędzia”, potem w „Opcje Internetowe”, następnie w „Prywatność” i 
suwakiem ustawić poziom prywatności.

Mozilla Firefox
Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, a 
następnie wystarczy uaktywnić pole „Program Firefox” (będzie używał ustawień 
Użytkownika).

Opera
Z menu przeglądarki należy wybrać „Ustawienia”, „Prywatność i bezpieczeństwo” oraz 
sekcję  „Ciasteczka”.

Prywatność i poufność
 
Podane przez Użytkowników dane osobowe, Buy Together Polska gromadzi i przetwarza 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Administratorem tych danych jest Buy 
Together Polska Sp.z o.o. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Buy Together
Polska w celu świadczenia Usług, obsługi transakcji sprzedaży oraz archiwizacji. Jeżeli 
użytkownik nie wyrazi na to zgody, nie będzie otrzymywał od Buy Together Polska 
informacji marketingowych. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez 
Użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Buy Together 
Polska oraz jej partnerów. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą 
elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących towarów i usług 
własnych serwisu oraz partnerów Buy Together Polska. Dane Użytkowników oraz treści ich 
wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy 
obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
Buy Together Polska zapewnia użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich 
poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia żądania do zaprzestania przetwarzania jego 
danych osobowych. Buy Together Polska należycie chroni gromadzone dane osobowe 
poprzez szereg zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem stosuje się prawo polskie. 


