REGULAMIN PROMOCJI „MONTAŻ DRZWI ZA 1 ZŁ I KLAMKA ZA 1 ZŁ”
1. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem wprowadza się na czas oznaczony sprzedaż promocyjną drzwi
marki DRE model Premium model 0 w sklepach stacjonarnych (w tym sklepach, których szczegółowa lokalizacja
zostanie wymieniona w Tabeli na końcu Regulaminu) wraz z usługą montażu pod nazwą „Montaż drzwi za 1 zł i
klamka za 1 zł” i zwana dalej "Promocją".
2. Promocja trwa od dnia 01.07.2021r. do dnia 30.11.2021r., może zakończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania
zapasów produktów objętych Promocją. Dopuszcza się, że montaż kupionych drzwi w okresie obowiązywania promocji
może nastąpić po zakończeniu promocji.
3. Organizatorem promocji jest firma CELS z siedzibą w Suwałkach, ul. Bakałarzewska 21, 16-400 Suwałki, NIP 844
153 700 58
4. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach wskazanych w Tabeli na
końcu Regulaminu.
5. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich klientów detalicznych (klient detaliczny rozumiany jest jako
osoba fizyczna, składająca zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością
gospodarczą lub zawodową) zwanych dalej „Odbiorcami” dokonujących zakupów w sklepie stacjonarnym wskazanym
w Tabeli na końcu Regulaminu.
6. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora w tym samym
czasie.
7. Promocja, z zastrzeżeniem pkt. 8, niniejszego Regulaminu będzie polegała na tym, że Odbiorca kupujący drzwi
będzie mógł uzyskać za kwotę 1 zł montaż drzwi przez ekipy monterskie Organizatora, a także kupić za cenę 1 zł
klamkę do montowanych drzwi, na następujących warunkach:
1. promocją są objęte wyłącznie drzwi wewnętrzne kupione przez Odbiorcę w komplecie
stanowiącym:
skrzydło drzwiowe i ościeżnicę regulowaną.
2. w celu skorzystania z niniejszej promocji zakup musi dotyczyć minimum 2 sztuk drzwi wewnętrznych (to jest
dwóch kompletów w postaci: dwóch skrzydeł drzwiowych i dwóch ościeżnic), przy czym wybór będzie mógł
nastąpić wyłącznie spośród drzwi wskazanych przez Organizatora takich jak:
- Skrzydło drzwiowe DRE, model Premium 0, przylgowe, kolor: biały mat, zamek oszczędny;
- Skrzydło drzwiowe DRE, model Premium 0, przylgowe, kolor: orzech karmelowy, zamek oszczędny;
3. promocja obejmuje możliwość kupienia do każdej sztuki drzwi, jednego kompletu klamek spośród klamek
wskazanych przez Organizatora objętych Promocją. W różnych sklepach mogą być w ramach promocji
proponowane różne rodzaje klamek w zależności od dostępności.
4. Promocyjny montaż polega na osadzeniu drzwi w miejscach przygotowanych przez Odbiorców zgodnie z
zaleceniami producenta drzwi odnośnie podłoża, a także w odpowiednio wykonanych otworach. W przypadku
gdy podłoże oraz otwory nie zostaną przygotowane przez Odbiorcę w sposób określony zgodnie z zaleceniami
producenta drzwi, Organizator będzie uprawniony do odstąpienia od montażu do czasu dostosowania miejsca
montażu do warunków zgodnych z zaleceniami producenta drzwi.
5. W celu uniknięcia wątpliwości, Promocja nie obejmuje: prac związanych z przygotowaniem otworu
montażowego; prac budowlanych i wykończeniowych, przerabiania, skracania i innych prac związanych z
dopasowaniem drzwi do istniejących warunków; materiałów montażowych takich jak: silikon i akryl; a także
demontażu starych drzwi wcześniej zamontowanych w tym miejscu czy też ich utylizacji. Koszty materiałów,
prac i innych czynności wymienionych w niniejszym ustępie pokryje Odbiorca.
8. Promocja obowiązuje pod warunkiem, że Odbiorca zgłosi Sprzedawcy, że chce dokonać zakupów w ramach
Promocji najpóźniej przed złożeniem zamówienia i wyłącznie przy jednoczesnym zamówieniu montażu (sprzedaż bez
montażu nie będzie objęta niniejszą promocją), a także:
a) pod warunkiem wykonania przez ekipy montażowe Organizatora pomiaru otworów, w których będą
montowane drzwi przez Organizatora
9. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Odbiorcę z Regulaminem i jego akceptacją w
całości. Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. Uczestnictwo w Promocji jest
dobrowolne.
10. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.cels.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.
12. Wszelkie informacje o niniejszej Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter informacyjny i nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Lista punktów sprzedaży objętych promocją
miejscowość

telefon

16-400 Suwałki, ul. Bakałarzewska 21

535 036 302

16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 32 c

530 155 038

16-500 Sejny, ul. I Maja 3 lok 2.

600 057 344

