
Regulamin Promocji GOMARCO 

 „Prezenty przy zakupie materaca Gomarco”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorami  Promocji  „ Prezenty przy zakupie materaca Gomarco”  zwanej dalej „Promocją” jest  Firma
Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, ul.
Zakopiańska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS :   0000440238, oraz firma Dream
Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-644 Warszawa, ul. Polna 50/618,
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS : 0000669849 zwanymi dalej „Organizatorami”.

2.Promocja będzie prowadzona pod nazwą „ Prezenty przy zakupie materaca Gomarco”. 

3.Ustala się Czas trwania Promocji   od  dnia 01 września 2019 roku do dnia 31 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 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

§ 2 ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

1.Towary objęte Promocją to modele materacy Gomarco : TIFANY, NUCOL SAC, ZELTIA, CORAL, SENSITY,DUE
SENSE, NOVIA,PODUSZKI ( seria nucol, visco titanium, innogel, soja). 

2.Podstawą skorzystania z Promocji „ Prezenty przy zakupie materaca Gomarco”  jest zakup w okresie Promocji
przez Klienta zwanego„ Uczestnikiem Promocji„  w salonach Firmy Handlowej MAX-FLIZ Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 58 i  w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 4 oraz w
salonie w Katowicach, Al. Roździeńskiego 191, dowolnego materaca Gomarco z  modeli wymienionych powyżej
w § 2 ust.1 niniejszego Regulaminu. Klient Który zakupi materac Gomarco  z wyżej wymienionych modeli  do
szerokości  139  cm,  otrzyma  jedną  Poduszkę,  a  Klient  który  zakupi  w  okresie  Promocji   jeden  z   wyżej
wymienionych materacy Gomarco o szerokości od 140 cm otrzyma w ramach Promocji dwie Poduszki. Ponadto
Organizatorzy w czasie trwania Promocji oferują dla Klientów specjalną cenę promocyjną na wyżej wymienione
Poduszki po  1 zł netto plus podatek VAT za Poduszkę.    

§ 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 Firmy Handlowej MAX-FLIZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w 
Krakowie.


