
Regulamin Promocji MAX-FLIZ „Zgarnij rabaty”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem promocji „Zgarnij rabaty” 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 :  0000440238, zwaną dalej „Organizatorem”.

2.Promocja będzie prowadzona pod nazwą „ Zgarnij rabaty”. 

3.Ustala się Czas trwania Promocji  od  dnia 15 maja 2019 roku do dnia 31 lipca 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 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

§ 2 ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

1.Podstawą  skorzystania  z  Promocji  „Zgarnij  rabaty”  jest  zakup  w  okresie  Promocji  przez  Klienta  zwanego
„ Uczestnikiem Promocji  „  w salonach Organizatora w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 58 i w Krakowie przy ul.
Jasnogórskiej 4 oraz w salonie w Katowicach, Al. Roździeńskiego 191 i  w salonie we Wrocławiu, ul. Mińska 60A;
zestawu mebli kuchennych  o minimalnej wartości 20.000 zł brutto.

2.Promocja „Zgarnij rabaty” będzie polegała na udzieleniu przez Organizatora Uczestnikowi Promocji:

a) 10% upustu przy zakupie przez Uczestnika Promocji zabudowy meblowej niemieckiej marki Hacker.

b) 10% upustu  przy zakupie  przez Uczestnika Promocji  minimum czterech sprzętów AGD następujących marek:
Miele, Gaggenau, Smeg, Siemens S-Line. W upuście jest liczony, transport, wniesienie i montaż sprzętów AGD.

c) 20% upustu przy zakupie przez Uczestnika Promocji oświetlenia marek Dobac i Cattaneo do pomieszczenia kuchni i
jadalni przy minimalnym zakupie o wartości 2.500 zł  brutto według cen katalogowych. Promocja nie obejmuje lamp
wyprzedażowych i nie łączy się z innymi promocjami.

d) 10% upustu przy zakupie przez  Uczestnika Promocji blaty i parapety kamienne, z dektonu, konglomeratu lub
spieków kwarcowych od ceny detalicznej,

e)  20%  upustu  przy  minimalnym  zakupie  płytek  do  kuchni  i  jadalni  o  wartości  2.500  zł  brutto  według  cen
katalogowych. Promocja nie obejmuje płytek wyprzedażowych i nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem. 

2. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu obowiązywania Promocji. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
dla siedziby Organizatora.


