
 
 

 

Wiosenna Promocja 2020 

Regulamin 

 

1. Zasady ogólne 

 

1.1 Organizatorem promocji „Wiosenna Promocja 2020” zwanej dalej Promocją jest 

Entermatic Sp. z o.o.  z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Chemicznej 2, 65-120 Zielona 

Góra. (zwany dalej Organizatorem). 

1.2  Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w 

Promocji oraz zasady jej organizacji i przeprowadzenia. Treść regulaminu jest dostępna 

na stronie internetowej Organizatora (http://entermatic.pl/do-pobrania/) w zakładce 

Wiosenna Promocja 2020 lub w Punktach Sprzedaży.  

1.3 Promocja obowiązuje tylko w Punktach Sprzedaży. 

 

 

2. Czas trwania promocji 

 

2.1 Promocja trwa od 14.04.2020 roku do odwołania.  

2.2 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania oferty i modyfikacji czasu jej trwania. 

 

 

3. Warunki promocji 

3.1 Promocją objęte są wybrane produkty z oferty Organizatora: GC2-0, GA6-3, LB6-5, BA-1. 

3.2 Produkty promocyjne dostępne są w wybranej palecie kolorów (Paleta barw 

promocyjnych) oraz wzorów (Spieki kwarcowe – promocyjna paleta wzorów). 

3.3 Produkty promocyjne są dostępne w wymiarze do 1050x2100. 

3.4 Wyposażenie standardowe drzwi nie podlega modyfikacji.  

3.5 Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym 

ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, będących klientami punktów 

sprzedaży.  

 

 

4. Uczestnictwo 

 

4.1 Aby stać się uczestnikiem Promocji Wiosennej 2020 (zwanym dalej Uczestnikiem) należy 

spełnić następujące warunki: 

- W ramach promocji zamówić produkty objęte promocją; 

- Należy dokonać 100% przedpłaty za produkty objęte promocją. 

4.2 W przypadku, gdy Uczestnik oczekuje innych warunków niż przewidziane w Regulaminie, 

ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań dotyczących wymiarów i wyposażenia,    

http://entermatic.pl/do-pobrania/


 
 

 

 zobowiązany jest uprzedzić o tym sprzedawcę przed podpisaniem umowy. Wówczas 

nabycie produktów odbywa się na standardowych zasadach sprzedaży, bez dodatkowych 

rabatów wynikających z Regulaminu Promocji.  

4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy wynikającej bezpośrednio 

z opóźnień w cyklu produkcyjnym danego produktu. Termin może ulec skróceniu lub 

wydłużeniu  względem terminu deklarowanego przy składaniu zamówienia. Sprzedawca 

zobowiązany jest do poinformowania Uczestnika niezwłocznie po otrzymaniu takiej 

informacji od Organizatora.  

4.4 Decydując się na uczestnictwo w Promocji , Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do 

przestrzegania wszystkich postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu. 

4.5 Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.  

 

5. Tabela cenowa 

 

Model Cena promocyjna netto 

GC2-0 6620,00 PLN 

GA6-1 6245,00 PLN 

LB6-5 4290,00 PLN 

BA-1 3066,00 PLN 

 

6. Reklamacje 

6.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Promocji powinny być składane przez uczestników 

pisemnie na adres: Entermatic Sp. z o.o., ul. Chemiczna 2, 65-120 Zielona Góra. 

6.2 Reklamacje składane przez osoby niebędące uczestnikami nie będą rozpatrywane.  

6.3 Reklamacje można wnosić w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji. 

6.4 Reklamacje będą rozpatrywane w czasie do 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia 

reklamacyjnego.  

 

 

7. Postanowienia końcowe 

7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku skorzystania z 

tego prawa Organizator zobowiązuje się poinformować o tym Uczestników poprzez 

stronę internetową organizatora (http://entermatic.pl/). Zmiana regulaminu nie wpływa 

na wcześniej podpisane umowy przez Uczestników.  

7.2 Współczynnik Ud był mierzony dla drzwi pełnych o wymiarach 1200x2200. 

7.3 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji Wiosennej 

2020. 

7.4 Ulotka promocyjna stanowi nieodłączną część Regulaminu. 

7.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania mają przepisy 

prawa, w szczególności kodeks cywilny i ustawa o prawach konsumenta.  

http://entermatic.pl/

