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REGULAMIN PROMOCJI 

dotyczącej Voucherów zakupowych 

 

§ 1 

1) Promocja jest organizowana przez SENPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań, 

NIP: 782-288-75-30, REGON: 387 158 497, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000862450, której akta 

rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

(zwaną dalej: Organizatorem),  

2) Promocja jest skierowana do osób będących nabywcami (zwanych dalej: 

Klientem) w Expander Advisors Sp. z o.o, dostarczającego rozwiązania finansowe 

w obszarze kredytów, ubezpieczeń i nieruchomości. 

3) Przez Expander Advisors Sp. z o.o należy rozumieć przedsiębiorcę, który w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zobowiązuje się do 

wykonania czynności,  o których mowa w pkt. 2 powyżej, 

4) Promocja jest skierowana do Klientów EXPANDER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(00-189) przy ul. Inflanckiej 4B w Warszawie, NIP: 521-345-12-55, REGON: 

141062210 

§2 

1) Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (zwanym dalej: 

Regulaminem Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, 

a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą należących do 

Organizatora placówek handlowych lub sklepu internetowego, dostępnego pod 

adresem: www.senpo.pl (zwanych dalej: Sklepem), odpowiednie zastosowanie 

mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: 

https://senpo.pl/regulamin/ (dalej jako: Regulamin Sklepu). 

2) Promocja jest skierowana wyłącznie do Klientów, dokonujących w Sklepie Senpo 

zakupu towarów.  

3) Lista  sklepów stacjonarnych dostępna jest pod adresem: https://senpo.pl/nasze-

salony/ 

4) Ekspert Finansowy może zaoferować Klientom voucher promocyjny, 

uprawniający Klientów do rabatu o wartości 10%, liczonego od łącznej ceny brutto 

zakupionych w Sklepie towarów.  

5) Voucher promocyjny może być wykorzystany wyłącznie do zakupu w Sklepie 

towarów, które są sprzedawane za cenę katalogową.  

6) Rabat promocyjny wynikający z vouchera udostępnianego na podstawie 

Regulaminu Promocji nie podlega łączeniu z innymi promocjami, oferowanymi 

przez Organizatora.  

 

§ 3  
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1) Klient może otrzymać voucher promocyjny w placówce handlowej Organizatora lub 

samodzielnie wydrukować voucher promocyjny z pliku elektronicznego, 

przesłanego na wskazany adres e-mail. 

2) Ekspert Finansowy nie otrzymuje żadnej prowizji od ceny sprzedaży produktów, 

zakupionych w Sklepie z wykorzystaniem vouchera promocyjnego. 

§ 4 

1) Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem: salon Senpo galeria Giant Meble, 

ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań oraz na expander.pl/noty-prawne 

2) Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres 

korespondencyjny Organizatora: SENPO sp. z. o.o. sp.k ., ul. Krzywoustego 68, 61-

144 Poznań lub na adres-email: poznan@senpo.pl. 

3) Promocja obowiązuje od dnia 01.03.2022 do dnia 31.12.2022 
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