
Regulamin oferty PANTONE „Zwróć w rozliczeniu” 
 

 
 
 
Oferta PANTONE Trade-In obowiązuje do 30 listopada 2017r. lub do wyczerpania zapasu, w zależności co 
nastąpi wcześniej. 
 
Ostateczna data przyjmowania próbników do wymiany w ofercie „Zwróć w rozliczeniu” to 8 grudnia 2017. 
Próbniki otrzymane po tej dacie, nie będą uprawniały do otrzymania kodu rabatowego na nowy 
próbnik/próbniki. 
 
Promocja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zwrotu starego próbnika PANTONE wraz z wypełnionym 
formularzem oraz zakupu nowego produktu PANTONE wyszczególnionego poniżej.  
 
Oferta PANTONE Trade-In umożliwia oddanie swojego starego, dowolnego próbnika PANTONE i otrzymanie 
20% zniżki na zakup nowego próbnika PANTONE PLUS Formula Guide lub PANTONE PLUS ColorBridge 
(powlekany). 
 
Aby skorzystać z 20% zniżki na zakup nowego próbnika, wystarczy spełnić poniższe warunki: 
 

 Produkty biorące udział w ofercie „Zwróć w rozliczeniu” to: PANTONE PLUS Formula Guide 
(Powlekane i niepowlekane) o kodzie produktu: GP1601N lub PANTONE PLUS ColorBridge 
(powlekany) o kodzie produktu: GG6103N. 

 Stary próbnik PANTONE powinien być co najmniej w 90% niezniszczony. 
 Wyślij swój stary, dowolny próbnik PANTONE wraz z wypełnionym formularzem na adres: P.H. WIT 

Radosław Witan, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, z dopiskiem: Trade-In. 
 

  UWAGA: Koszt odesłania starego próbnika pokrywa klient. 
 

 Po pomyślnej weryfikacji, kod rabatowy uprawniający do 20% rabatu na zakup Formula Guide lub 
Color Bridge (powlekany) otrzymasz na podany w formularzu adres e-mail (maksymalnie do 5 dni 
roboczych). 

 Jeden przesłany dowolny stary próbnik PANTONE, uprawnia do otrzymania 1 sztuki jednorazowego 
kodu rabatowego. Przesłany kod rabatowy uprawnia do zniżki w wysokości 20% od ceny brutto 
podanej na stronie sklepu www.wzorniki.eu. Otrzymany jednorazowy kod promocyjny umożliwia 
zakup ze zniżką 20% tylko podczas jednej transakcji sprzedaży. Otrzymany kod rabatowy umożliwia 
zakup tylko 1 sztuki próbnika PANTONE PLUS Formula Guide lub 1 sztuki próbnika PANTONE 
PLUS ColorBridge (powlekany). Ewentualny koszty transportu i płatności pokrywa kupujący. 

 Kod rabatowy wykorzystaj w kasie sklepu internetowego Wzorniki.eu. 
 Firma P.H. WIT Radosław Witan, właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem 

www.wzorniki.eu, zastrzega sobie prawo do zmiany oferty „Zwróć w rozliczeniu”. Zastrzegamy sobie 
również prawo do wycofania lub zawieszenia oferty w dowolnym momencie. 

 
Uczestnictwo w ofercie: Oferta dotyczy wyłącznie mieszkańców Polski. Rabatu nie można wymienić na 
gotówkę. Oferta nie łączy się z innymi ofertami. Udział nie jest obowiązkowy. 


