
REGULAMIN PROMOCJI dla ALMATUR 

 

BONY O WARTOŚCI 50 zł 
na zakupy za min. 75 zł 

 

 

1. Organizatorem promocji jest TWA RETAIL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą w Krakowie, 

przy ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków, NIP 6793078424, REGON 122435249, KRS 0000400115 przy 

współpracy z Biurem Podróży i Turystyki ALMATUR POLSKA z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 

10/10, 00-585 Warszawa, NIP 5260304320. 

 

2. Zasady promocji: 

- Klient Almatur otrzymuje unikalny kod rabatowy o wartości 50 zł 

- kod rabatowy można zrealizować tylko w sklepie internetowym na https://reporteryoung.pl/ 

- kod rabatowy obowiązuje na zakupy za min. 75 zł 

- rabat nie łączy się z innymi promocjami i akcjami specjalnymi, aktualnie obowiązującymi w sklepie 

- kody rabatowe są ważne do 28.02.2023 

 

4. Zakupiony towar podlega zwrotowi w terminie do 30 dni od daty zakupu. Zwroty za zakupiony 

towar dokonywane są na konto. Kwota zwrócona za zwrot towaru jest pomniejszona o rabat 50 zł, 

który otrzymał Klient. 

 

5. W przypadku wymiany towaru, zakupionego za pośrednictwem jednorazowego kodu rabatowego, 

Klient może poprosić Almatur o nowy kod rabatowy i ponownie dokonać zakupów z nowym kodem 

rabatowym. W celu weryfikacji, Klient jest zobowiązany przedstawić Almatur potwierdzenie 

wymiany. Aby otrzymać nowy kod z uwagi na wymianę towaru, należy odesłać wiadomość z 

otrzymanym kodem z załącznikiem potwierdzającym realizację wymiany na adres obozy@almatur.pl. 

Nowy kod jest generowany zwykle w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania wiadomości 

 

6. Jeżeli w dniu, w którym Klient będzie chciał zrealizować kod rabatowy, w sklepie internetowym 

https://reporteryoung.pl/ będą obowiązywać inne promocje lub oferty specjalne - Klient musi 

dokonać wyboru, z której promocji chce skorzystać. 

 

7. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów i reklamacji dostępne są na stronie 

internetowej www.reporteryoung.pl w zakładce Regulamin sklepu. 

 

6. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej https://reporteryoung.pl/ oraz w 

Almatur pod adresem mailowym: obozy@almatur.pl. 

 

 

 

Kraków, 01.02.2022 
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