
Regulamin Promocji „Dni otwarte – KUCHNIE MAXFLIZ KATOWICE” 
 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem Promocji „Dni otwarte – KUCHNIE MAX-FLIZ KATOWICE” zwanej dalej „Promocją” jest 
Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie, 30-
418 Kraków, ul. Zakopiańska 58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS : 000440238, 
zwaną dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Dni otwarte – KUCHNIE MAX-FLIZ KATOWICE”. 
3. Ustala się Czas trwania Promocji od dnia 30 listopada 2019 roku do dnia 07 grudnia 2019 roku, lub do 

wyczerpania zapasów na magazynie.  
4. Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art.13 ust.2 ustawy z dnia 29 

lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. 
5. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r  o 

ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r, poz.1000. 
 

§ 2 ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI 
 

1. Podstawą skorzystania z Promocji jest zakup w okresie trwania Promocji przez Klienta zwanego 
„Uczestnikiem Promocji„ w salonie Organizatora w Katowicach, Al. Roździeńskiego 191.  

2. Promocja będzie polegała na udzieleniu przez Organizatora Uczestnikowi Promocji poniższych rabatów 
na następujących warunkach : 

a) 5%- rabatu na zakup lamp oczyszczających powietrze Bellaria Falmec tj. na zakup . 
Lampy Bellaria Falmec stojącej z systemem oczyszczania powietrza, który dzięki swojej 
aktywnej funkcji jonizacji przywraca równowagę jonową powietrza w domu, eliminując 
substancje potencjalnie szkodliwe dla organizmu we wszystkich wersjach kolorystycznych 
będących w ofercie Organizatora. 

b) 10% - rabatu na zakup okapu firmy Falmec tj. na na zakup wszystkich urządzeń/okapów tej 
firmy z systemem filtrującym E.ion. 

c) 10% - rabatu na zakup dowolnej baterii Vital Franke tj. baterii kuchennych z kapsułkowym 
systemem oczyszczania wody firmy franke: Vital J, Vital Semi-Pro, Vital S - we wszystkich 
dostępnych wariantach kolorystycznych będących w ofercie Organizatora. 

d) 10% - rabatu na zakup kompletu sprzętu AGD Franke o łącznej wartości minimum 5.000 zł 
brutto, tj. na zakup urządzeń AGD (z wyłączeniem zlewozmywaków i baterii). Rabat nie łączy 
się z innymi promocjami organizowanymi przez producenta. Rabat naliczany jest od kwoty 
katalogowej. 

e) 20% - rabatu na zakup wybranych blatów ze spieku dekton tj:  
i. Rabat na spiek DEKTON grubości 12 mm w kolorystyce: Bromo, Sirius, Kelya. 

ii. Rabat na spiek DEKTON grubości 20 mm w kolorystyce: Kira, Soke, Laos, Lunar, Kreta. 
f) 30% - rabatu na zakup kosza cargo, który musi być  zakupiony przez Uczestnika Promocji wraz 

z zestawem mebli kuchennych w okresie Promocji na podstawie zawartych z Uczestnikiem 
Promocji  umów wstępnych i głównych zawartych w okresie Promocji. 

g) 40% - rabatu na zakup systemu LeMans do szafki narożnej, która musi być  zakupiona wraz z 
zestawem mebli kuchennych w okresie Promocji na podstawie zawartych z Uczestnikiem 
Promocji umów wstępnych i głównych zawartych w okresie Promocji. 

h) 50% - rabatu na zakup oświetlenia LED w szafkach wiszących, rabat ten dotyczy oświetlenia 
LED - lampy podszafkowej numer artykułu BL441 z zasilaczem dopasowanym do ilości lamp, 
który musi być zakupiony  wraz z zestawem mebli kuchennych w okresie Promocji na 
podstawie zawartych umów wstępnych i głównych w  okresie Promocji. 

3. Promocja nie łączy się z innymi upustami, promocjami, rabatami stosowanymi przez Organizatora w   
               okresie trwania Promocji. 
 

§ 3 REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z 
opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres Organizatora w 
terminie 30 dni od daty zakończenia Promocji. 

2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego 
Organizator pisemnie powiadomi Uczestnika Promocji. 

3. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Salonie rozpatrywane są na zasadach określonych w 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym. 



 
§ 4  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Udział Uczestnika  Promocji  w Promocji „Dni otwarte – KUCHNIE MAXFLIZ KATOWICE oznacza 

akceptację jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Uczestnika Promocji  problemy 

techniczne utrudniające lub  uniemożliwiające udział w Promocji. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, z tym że zmiany  

te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Promocji,  w tym naruszać praw 
już nabytych przez Uczestników Promocji przed dokonaniem zmiany. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu obowiązywania Promocji. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Salonie sprzedaży detalicznej  Organizatora  w Katowicach, Al. 

Roździeńskiego 191. 
7. Wszelkie  spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 


