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REGULAMIN PROMOCJI „KOLEKCJA AQUARIUS I TAURUS W 7 DNI”
§1
ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji „KOLEKCJA AQUARIUS I TAURUS W 7 DNI”, zwanej dalej promocją jest:
INVADO SP. Z O.O. z siedzibą w Dzielnej, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna zwany dalej dostawcą.
§2
CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja trwa od 15 Listopada 2011 do odwołania
§3
PRZEDMIOT PROMOCJI
Przedmiot promocji stanowią następujące modele skrzydeł:
1.AQUARIUS 1 z zamkiem na klucz powtarzalny;
2.AQUARIUS 2 z zamkiem WC oraz tulejami wentylacyjnymi;
3.TAURUS z zamkiem na klucz powtarzalny lub zamek z blokadą WC i tulejami wentylacyjnymi;
Skrzydła oferowane będą w szerokościach „60-90” w okleinie dwukierunkowej kasztan, wypełnienie plaster miodu wraz z ościeżnicami blokowymi OB3 i regulowanymi (do 30cm). Dostępne będą
w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia pod warunkiem spełnienia ustalonego minimum logistycznego. Producent zakłada również wysyłkę nawet jednego produktu (drzwi, ościeżnice) objętego promocją doliczając do faktury zakupu 150zł netto za transport towaru na wskazane
miejsce przez dystrybutora.
§4
UCZESTNICTWO W PROMOCJI
Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, która w trakcie trwania promocji złoży
zamówienie na modele drzwi wymienione w §3 z dopiskiem: „Realizacja w 7 dni”
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§5
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Uczestnicy promocji mogą składać reklamacje dotyczące przebiegu promocji.
Reklamacje, sporządzone na piśmie, powinny zostać złożone u autoryzowanych
dystrybutorów firmy INVADO lub przesłane na adres siedziby firmy. Reklamacje dotyczące
produktu objętego promocją winny być zgłaszane do działu jakości firmy pocztą bądź pod
email: biuro@invado.pl.
§7
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania promocji bez podania przyczyny.
O terminie poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.
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