REGULAMIN PROMOCJI
„MONTAŻ BEZ VAT”
I. Zasady ogólne
1. Organizatorem Promocji jest KAPICA Sp. z o.o. sp.k., ul. Strzelecka 7, 47-120 Zawadzkie (dalej: Organizator).
2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji oraz zasady jej organizacji i przeprowadzenia, w tym
w szczególności zasady i tryb udzielania dodatkowego rabatu (dalej: Regulamin).
3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.kapica.pl, w siedzibie
Organizatora, znajdującej się pod adresem: ul. Strzelecka 7, 47-120 Zawadzkie, w dni powszednie w godzinach
7.00-16.00 oraz w salonach firmowych Organizatora.
4. Promocja nie jest przeznaczona dla osób w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub
zawodową.

II. Czas trwania
Promocja trwa od dnia 20.01.2020 do dnia 20.04.2020 w salonach firmowych Organizatora. Przez salon firmowy należy
rozumieć znajdujące się na terenie Polski salony sprzedaży zlokalizowane w:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zawadzkie, ul. Strzelecka 7
Opole, ul. Luboszycka 17
Kędzierzyn - Koźle, ul. Wyspiańskiego 49
Lubliniec, ul. Dworcowa 4B
Strzelce Opolskie, ul. M. Prawego
Tarnowskie Góry, ul. M. Lewka 19
Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 69
Olesno, ul. Małe Przedmieście 18
Przyszowice, ul. Gierałtowicka 10

III. Warunki uczestnictwa
1. Promocją objęte są wybrane produkty Organizatora, tj. montowane systemy okienne oraz drzwiowe.
2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących
klientami salonów firmowych.
3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
4. Uczestnikami Promocji stają się osoby wskazane w ust. 3 powyżej, które dopełniły łącznie poniższych warunków
(dalej: Uczestnik):
a.
b.
c.
d.

zakupiły w okresie od dnia 20.01.2020 do dnia 20.04.2020 Produkty w jednym z salonów firmowych,
Produkty zostały zakupione na podstawie jednego zamówienia i zostały objęte jedną fakturą,
zapłaciły z góry za wszystkie zamówione Produkty równowartość 100% wartości zamówionych Produktów,
promocja obejmuje jedynie stany surowe lub wymianę stolarki w całym budynku.

5. Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy Regulamin.
6. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu, co też potwierdzi podpisując regulamin przy dokonywaniu zakupu.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy Produktów wynikającego z zamówienia, na co
Uczestnik wyraża bezwarunkową zgodę otrzymując Rabat i płacąc za zamówienie cenę pomniejszoną o Rabat.

Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się do niepodnoszenia względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu. Zmiana terminu dostawy może polegać na jego skróceniu o nie więcej niż 45 dni w stosunku do terminu dostawy
Produktów wynikającego z zamówienia albo na wydłużeniu terminu dostawy Produktów wynikającego z zamówienia
o nie więcej jednak niż 45 dni. O ewentualnej zmianie terminu dostawy Produktów oraz o nowym terminie dostawy,
Uczestnik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. co najmniej na 10 dni przed nowym terminem
dostawy w przypadku skrócenia terminu dostawy lub na 10 dni przed terminem dostawy wynikającym z zamówienia
w przypadku wydłużenia terminu dostawy.
8. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na uczestnictwo w Promocji i nie jest zainteresowany otrzymaniem Rabatu lub
nie wyraża zgody na postanowienia ust. 8 powyżej i chciałby mieć zagwarantowany termin dostawy zamówionych
Produktów, zobowiązany jest poinformować o tym salon firmowy przy składaniu zamówienia. Wówczas Rabat nie
przysługuje, a nabycie Produktów w salonie firmowym następuje na standardowych zasadach obowiązujących
w danym salonie firmowym z wyłączeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

IV. Rabat
1. Uczestnik Promocji spełniający warunki określone Regulaminem otrzyma Rabat w wysokości 8%. Rabat udzielany
jest od wartości netto okien oraz drzwi.
2. Na podstawie jednego zamówienia, Uczestnik może otrzymać tylko jeden Rabat, niezależnie od liczby Produktów
zakupionych w ramach jednego zamówienia.
3. Rabat udzielany na podstawie niniejszego Regulaminu nie podlega sumowaniu z ewentualnymi innymi rabatami
obowiązującymi w czasie trwania Promocji. Rabat udzielany jest jako ostatni możliwy rabat, po uwzględnieniu
wszelkich innych ewentualnych rabatów obowiązujących w okresie trwania Promocji.

V. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Promocji powinny być składane przez Uczestników pisemnie na adres:
reklamacje@kapica.pl
2. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w czasie trwania Promocji. Reklamacje nadane w polskiej placówce
pocztowej przed dniem 20.04.2020 lub w dniu 20.04.2020, które wpłyną do Organizatora w terminach późniejszych,
uznaje się za wniesione w terminie.
3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji
przez Organizatora. Pisemną odpowiedź na reklamację Organizator prześle na adres wskazany w reklamacji przez
Uczestnika.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych
roszczeń we właściwym sądzie.
5. Uprawnionym do wniesienia reklamacji jest wyłącznie Uczestnik. Reklamacja wniesiona przez osobę nieuprawnioną
traktowana będzie jak niewniesiona i jako taka nie będzie rozpatrywana.

VI. Postanowienia końcowe
1. Osobą odpowiedzialną za przebieg Promocji jest: Gabriela Kwaśnik
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym zawiadomieniu o tym
Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Organizatora: www.kapica.pl
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma w szczególności kodeks cywilny.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2020
Zarząd KAPICA SP. Z O.O. SP.K.

