
Regulamin wyprzedaży MAX-FLIZ  

„-35% NA MEBLE OGRODOWE” 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem wyprzedaży „-35% NA MEBLE OGRODOWE” zwanej dalej Wyprzedażą 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 :  0000440238, zwaną 

dalej Organizatorem. 
2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „-35% na Meble Ogrodowe” w salonach Organizatora we Wrocławiu 

przy ul. Mińskiej 60A, przy ul. Karmelkowej 66 i przy ul. Braniborskiej 14 
3. Ustala się Czas trwania Wyprzedaży od  12 lipca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku, lub do wyczerpania 

zapasu Towarów na magazynie Organizatora. 
 

§ 2 
ZASADY PROWADZENIA WYPRZEDAŻY 

 

1. Wyprzedaż dotyczy zakupu mebli ogrodowych znajdujących się w ofercie Organizatora. 
2. Warunkiem udziału w Wyprzedaży jest zakup mebli z oferty Organizatora w okresie wyprzedaży. 
3. Na zakupione  meble ogrodowe w okresie trwania Promocji Uczestnik Promocji otrzyma 35 % rabatu. 
4. Wyprzedaż nie łączy się z innymi upustami, promocjami, rabatami stosowanymi przez Organizatora. 

 

 

§ 3 

 
REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Akcji Wyprzedażowej 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 

Akcji Wyprzedażowej. 

2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator 

pisemnie powiadomi Klienta. 

3. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w salonach sprzedaży detalicznej rozpatrywane są na zasadach 

określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 4 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Udział Klienta w Akcji Wyprzedażowej oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające lub 

uniemożliwiające udział w Akcji Wyprzedażowej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Akcji Wyprzedażowej, z tym że 

zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Klientów, w tym naruszać praw już nabytych 

przez Klientów przed dokonaniem zmiany. 

4. W  sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w salonach sprzedaży detalicznej  Organizatora  we Wrocławiu przy 

Ul. Mińskiej 60A, przy ul. Karmelkowej 66 i przy ul. Braniborskiej 1 

 


