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Regulamin Promocji 

"Dostawa AGD z wniesieniem za 35,00zł" 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja  „Dostawa AGD z wniesieniem za 
35,00zł" 

§2 

Organizator promocji 

1. Organizatorem promocji jest firma Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wołczyńska 
37, 60-003 Poznań, zwana dalej Komputronik. 

2. Sprzedaż promocyjna, o której mowa w niniejszym regulaminie prowadzona jest w Sklepach 
oznaczonych logo Komputronik a także na stronie internetowej www.komputronik.pl 

 

II. Warunki promocji 

§3 

Okres trwania promocji 

Promocja rozpoczyna się od dnia 31.07.2018 godz. 12:01 i trwa do dnia 31.08.2018 godz. 12:00 

 

§4 

Uczestnictwo w promocji 

Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która 
w okresie trwania promocji dokona zakupu zgodnie z warunkami promocji zawartymi w niniejszym 
regulaminie. 

§5 

Szczegóły promocji 

1. Promocją objęte są wszystkie urządzenia z grup produktowych wymienionych w załączniku nr 1 
do Regulaminu. 

2. Minimalna wartość zamówienia to 1000,00zł brutto.  
3. W ramach promocji opłata za dostawę zostanie obniżona do 35,00 zł za każdą sztukę 

zakupionego urządzenia.  
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            §6 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Uczestnicy promocji mogą składać reklamacje dotyczące przebiegu promocji w ciągu 30 dni 
od daty jej zakończenia, tj. najpóźniej do 30.09.2018.  

2. Reklamacje sporządzone na piśmie powinny zostać dostarczone do siedziby organizatora  
na adres wskazany w § 2 z dopiskiem "Reklamacja promocji "Dostawa AGD z wniesieniem za 
35,00zł". 

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od daty wpływu pisma 
reklamacyjnego.  
 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego regulaminu znajduje się: 
a. w siedzibie Komputronik 
b. na stronie internetowej www.komputronik.pl 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady promocji. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają: 

a. Regulamin świadczenia usługi "dostawa AGD z wniesieniem". 
4. Załącznik nr 1 zawierający listę grup produktowych objętych promocją stanowi integralną 

część niniejszego regulaminu. 
5. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi, chyba że Organizator promocji 

postanowi inaczej. 
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Załącznik nr 1.  

Wykaz kategorii produktowych objętych promocją.  

 

Grupa produktowa Kategoria produktowa 

Duże AGD wolnostojące Lodówki  
Duże AGD wolnostojące Kuchnie 
Duże AGD wolnostojące Kuchenki mikrofalowe 
Duże AGD wolnostojące Piekarniki 
Duże AGD wolnostojące Pralki 
Duże AGD wolnostojące Pralko-suszarki 
Duże AGD wolnostojące Suszarki do bielizny 
Duże AGD wolnostojące Zmywarki 
Duże AGD wolnostojące Zamrażarki 
Duże AGD wolnostojące Chłodziarki do wina 
Duże AGD do zabudowy Lodówki 
Duże AGD do zabudowy Płyty grzewcze 
Duże AGD do zabudowy Pralki 
Duże AGD do zabudowy Pralko-suszarki 
Duże AGD do zabudowy Kuchenki mikrofalowe 
Duże AGD do zabudowy Zmywarki 
Duże AGD do zabudowy Zamrażarki 
Duże AGD do zabudowy Ekspresy do kawy 
Duże AGD do zabudowy Okapy kuchenne 
Duże AGD do zabudowy Piekarniki 
RTV Telewizory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


