REGULAMIN PROMOCJI PORTA 3 +1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji pod nazwą „3 + 1 gratis " (dalej: "Promocja") jest
Nowoczesna Stolarka WAWRUK (dalej: Organizator) z siedzibą przy ul. Wschodnia
4, 15 – 154 Białystok.
2. Promocja odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
regulaminie (dalej: "Regulamin").
3. Promocja będzie trwać od 10.11.2017r. do 31.01.2018r. lub do zakończenia jej
przez Organizatora.
4. Celem Promocji jest promowanie i wspieranie sprzedaży drzwi Porta będących w
ofercie Organizatora.
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WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1. W celu skorzystania z Promocji „3 + 1 gratis", w terminie jej trwania określonym w
pkt. 3 Regulaminu, należy zakupić w salonie Organizatora lub za pośrednictwem
sklepu internetowego 4 komplety drzwi wewnątrzlokalowych (skrzydło + ościeżnica)
firmy Porta z kolekcji:
Vector premium
Verte G - okleina decor bia a
Verte C - porta synchro 3D
Porta Resist - ca a linia
uzyskuje jedno skrzydło wewnątrzlokalowe z wyżej wymienionych kolekcji w cenie 1 zł.

GWARANCJA PROMOCYJNEJ CENY
1. Każdy uczestnik Promocji, który zgłosić chęć zakupu promowanych drzwi zgodnie
z pkt 3 cz I, w okresie obowiązywania Promocji nabywa prawa do udziału w
promocji.

REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane, wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, listem poleconym wysłanym na adres siedziby
Organizatora, w terminie do 14 (czternastu) dni od zdarzenia, którego dotyczy
reklamacja. Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatruje
Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz
przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia
powzięcia decyzji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się
wysłanie listu poleconego lub wiadomości e-mail z odpowiedzią lub rozmowę
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telefoniczną z osobą zgłaszając ą reklamację w tym terminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Promocji w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej:
2. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem
mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Skierowanie sprawy na drogę
sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania
reklamacyjnego.
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