
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ – DOSTAWA W 3 DNI

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej , zwanej dalej – DOSTAWA W 3 DNI, jest firma
PCW BUD Adam Długołęcki z siedzibą przy ul. Mościckiego 43, 06-461 Regimin.
NIP – 566 149 65 25 – zwanym dalej organizatorem.

2. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich punktach handlowych
organizatora oraz bezpośrednio w siedzibie firmy.

3. Akcja promocyjna - DOSTAWA W 3 DNI – obejmuje część asortymentu
wskazaną w punkcie 3 regulaminu, a swoim zasięgiem obejmuje miejscowość
Ciechanów oraz okolice w promieniu do  40 km.

§ 2 Czas trwania

1. Promocja - DOSTAWA W 3 DNI – obowiązuje w terminie od 15.06.2022 do
15.08.2022.

2. DOSTAWA W 3 DNI może być zawieszona albo zakończona przez Organizatora
bez podania przyczyn.

3. Organizator poinformuje o zakończeniu lub zawieszeniu akcji na stronie
internetowej https://wenter.pl oraz w materiałach reklamowych w Punktach
Usługowych Organizatora.

§ 3 Zasady akcji promocyjnej

1. Akcją promocyjną objęte są wyłącznie firmy handlowe.
2. Rabaty dodatkowe przyznawane są na warunkach określonych w niniejszym

regulaminie.
3. Oferta  dotyczy tylko konfiguracji drzwi wymienionych poniżej :
● PREMIUM PLUS – rozmiar 90, kolor złoty dąb, ciemny orzech, antracyt

drewnopodobny, dąb bagienny, winchester
● PREMIUM – rozmiar 90, kolor złoty dąb, ciemny orzech,antracyt drewnopodobny,

dąb bagienny, winchester
● EKO-NORM – rozmiar 80 lub 90, kolor złoty dąb, ciemny orzech, antracyt

drewnopodobny, dąb bagienny, winchester
● UNIWERSALNE – rozmiar 80 lub 90, kolor antracyt , brąz, biały.

4. Akcją promocyjną objęte są wszystkie wzory drzwi jednoskrzydłowych dostępne
w aktualnym katalogu produktów marki WENTER – do pobrania na stronie
https://wenter.pl/cenniki/cenniki-produktow-wenter

5. Organizator zobowiązuje się dostarczyć zamówione drogą elektroniczną na adres
zamówienia@wenter.pl drzwi, w terminie do 3 dni roboczych liczonych od chwili
otrzymania przez zamawiającego potwierdzenia zamówienia wystawianego
maksymalnie w dniu następnym po złożeniu zamówienia.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji wyjątkowych
sytuacjach, przy czym zobowiązuje się poinformować o tym fakcie klienta
maksymalnie na drugi dzień roboczy  po złożeniu zamówienia.

https://wenter.pl
https://wenter.pl/cenniki/cenniki-produktow-wenter


7. W przypadku nie wywiązania się z określonego w regulaminie terminu dostawy
drzwi potwierdzonych drogą elektroniczną organizator zobowiązuje się do
rekompensaty w kwocie 50 zł netto za każdy kolejny dzień zwłoki.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Dokonanie zakupu na zasadach określonych w § 3 Regulaminu jest
równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Organizatora i
obowiązuje w okresie w nim wyznaczonym.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie w dowolnym
okresie trwania akcji promocyjnej, po uprzednim poinformowaniu o zmianach.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta.

Regimin 15 czerwca 2022


