REGULAMIN PROMOCJI "Obniżka ceny rury"

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Promocyjna cena przewodu
wentylacyjnego fi 75”, zwanej dalej „Promocją”, jest Firma PE-FLEX Sp. z o.o. sp k. z siedzibą w Gdów
1488, 32-420 Gdów, NIP: 6832108722, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest obniżenie ceny przewodu wentylacyjnego fi 75. Akcja promocji obowiązuje w
sklepie internetowym „https://cennik24.pl”.
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 23 września 2021r do wyczerpania zapasów
promocyjnych. Informacja o wyczerpaniu się zapasów promocyjnych i zakończeniu promocji zostanie
zamieszczona na stronie „https://cennik24.pl”.
4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
II. Warunki Uczestnictwa i przebiegu promocji
1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym dokonają zakupów
zawierających przewód wentylacyjny PE-FLEX® Ø75 mm w wersji Standard i Spectra 1000.
2. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji dokonać zakupu
przewodu wentylacyjnego PE-FLEX® Ø75 mm na https://peflex.cennik24.pl/peflex/przewodwentylacyjny-pe-flex-standard-4 oraz https://peflex.cennik24.pl/peflex/przewod-wentylacyjny-peflex-spectra-1000-9052
3. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. Przez przystąpienie do Promocji Uczestnik wyraża
zgodę na jej zasady.
III. Zasady promocji
1. Promocja polega na obniżeniu przez Organizatora ceny detalicznej przewodu wentylacyjnego:
a. PE-FLEX® Ø75 mm Standard do kwoty 355 zł brutto
b. PE-FLEX® Ø75 mm Spectra 1000 do kwoty 429 zł brutto
na czas trwania Promocji.
IV. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie i przesłać na adres siedziby firmy: PE-FLEX Sp. z o.o. sp k., Gdów 1488, 32-420 Gdów.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.
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3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich
otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony listem poleconym na adres
podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być
dochodzone przed sądem powszechnym.

V. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej „https://cennik24.pl”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym
czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez
Uczestników.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
postanowienia „Regulamin serwisu internetowego cennik24.pl” dostępnego na
„https://cennik24.pl”.
4. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 23 września 2021 r.
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