
 
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ Otrzymasz Łóżko za złotówkę do zakupionego materaca TEMPUR” 
 

§ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem akcji promocyjnej „ Otrzymasz Łóżko za złotówkę do zakupionego materaca TEMPUR”  
zwanej dalej jako „Akcja Promocyjna” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie 30-418 ul. Zakopiańska 58, NIP: 679-00-25-640 REGON: 350253750 

zwana w dalszej treści Regulaminu „Organizatorem”. 
 
2. Akcja Promocyjna prowadzona będzie w sklepach stacjonarnych tj. w salonach Organizatora w Krakowie, 

przy ul. Zakopiańskiej 58 i przy ul. Jasnogórskiej 4, oraz w Katowicach, Aleja Roździeńskiego 191. 
 
3. Akcja Promocyjna będzie trwała w okresie od dnia 01.11.2020 r do wyczerpania zapasów lecz nie później niż 

do dnia 31.12.2020 r. 
 
4. Uczestnikami Akcji Promocyjnej są Klienci którzy dokonają zakupu towarów w postaci materaców Tempur w 
rozmiarach standardowych 160x200, 180x200, 90x200 w Salonach Organizatora w Krakowie przy ul. 

Zakopiańskiej 58 i przy ul. Jasnogórskiej 4, w salonie w Katowicach przy al. Roździeńskiego 191 oraz w salonie 

w Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60a. 
 

§ 2  
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ  
1. Akcja Promocyjna polega na tym, że Klient dokonujący zakupu w Salonie Organiatora w okresie Akcji 

Promocyjnej podwójnego materaca Tempur w rozmiarach standardowych 160x200, 180x200, 90x200 lub 
dwóch pojedynczych materaców Tempur w rozmiarach standardowych 160x200, 180x200, 90x200 otrzymuje 

za 1 PLN łóżko z kolekcji Maxliving w rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi materaca.  
2. Łóżka biorące udział w promocji: wszystkie z marki Maxliving do kwoty 3500 zł brutto.   
3. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i rabatami (w tym też rabatami 

reklamacyjnymi oraz wycenami indywidualnymi), obowiązującymi w czasie trwania Akcji 

Promocyjnej organizowanej przez Organizatora. 

 

§ 3  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej z tym że 
zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Klientów, w tym naruszać praw już 
nabytych przez Klientów przed dokonaniem zmiany.  
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w salonach sprzedaży detalicznej Organizatora w Krakowie przy 

ul. Zakopiańskiej 58 i przy ul. Jasnogórskiej 4, oraz w Katowicach, Aleja Roździeńskiego 191. 



§ 4 

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 
Akcji Promocyjnej. 

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. 
 
§ 5 

 

1. Udział Klienta w Akcji Promocyjnej 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 Promocyjnej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, z tym że 
zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej uczestników, w tym naruszać praw już 
nabytych przez uczestników przed dokonaniem zmiany.  
4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.  
5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.  
6. Niniejszy regulamin jest dostępny w salonach sprzedaży detalicznej MAX-FLIZ oraz w siedzibie 

Organizatora we Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 5830-418 Kraków. 


