
Regulamin Promocji "Noworoczny rabat 10% na okna gospodarcze"

W  związku  z  planowaną  przez  PHU  „BORAM”  IMPORT-EXPORT  akcją  promocyjną 
„Noworoczny rabat 10% na okna gospodarcze”, zwanej dalej „Promocją”, wprowadza się 
następujący regulamin Promocji, zwany dalej „Regulaminem”:

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest PHU „BORAM” IMPORT-EXPORT z siedzibą 

w 37-534, Adamówka 194, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej NIP: 918-179-11-44  , REGON 950438270  .

2. Promocja obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. i będzie 
przeprowadzana w wybranych sklepach oraz punktach sprzedaży z ofertą PHU 
„BORAM” IMPORT-EXPORT. Szczegółowa lista punktów sprzedaży biorących udział 
w Promocji dostępna jest pod adresem www.boram.pl

§ 2 Zakres podmiotowy Promocji

Promocja skierowana jest do klientów detalicznych.

Przez klienta detalicznego należy rozumieć:  konsumenta w rozumieniu art.  221 Kodeksu 
cywilnego  („Za  konsumenta  uważa  się  osobę  fizyczną  dokonującą  czynności  prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”), osoby prawne, 
jednostki  organizacyjne  nie  posiadające  osobowości  prawnej  oraz  inne  podmioty,  które 
dokonują  zakupu towaru w ilościach  wskazujących  na zakup dla  potrzeb indywidualnych 
nabywców, nie przeznaczonego do dalszej sprzedaży.

§ 3 Szczegółowe warunki promocji

1. Promocja obowiązuje  w  terminie  od  1  stycznia  2018r.  do  28  lutego  2018  r.  w 
godzinach otwarcia punktów sprzedaży i obejmuje wyłącznie produkty opisane w § 3 
punkt 2.

2. Promocją zostają objęte: okna gospodarcze z pojedynczą szybą znajdujące się w 
ofercie Przedsiębiorcy. 

3. Maksymalny rabat 10%, dotyczy jedynie okien gospodarczych z pojedynczą szybą, w 
wymiarach standardowych.

4. Promocji podlegają wszystkie towary z magazynu, sprzedaż bieżąca i zamówienia. 
Brak określonego towaru w magazynie nie może być podstawą reklamacji.

5. Promocją objęte są produkty, które w terminie obowiązywania Promocji zostaną 
zakupione lub zamówione. Klient zobowiązany jest dokonać wpłaty należności za 
produkt lub zaliczki na zamówienie w terminie obowiązywania Promocji

6. Promocji nie podlegają towary zamówione przez klientów w okresie poprzedzającym 
Promocję.

7. Organizator przyjmuje, iż wszystkie produkty oferowane w ramach Promocji objęte są 
stawką 23% podatku VAT, naliczanego od kwoty netto. Rabat promocyjny obliczany 
jest poprzez podzielenie ceny detalicznej brutto produktu przez liczbę 1,23, uzyskany 
iloraz stanowi ostateczną cenę promocyjną.
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8. Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami, wyprzedażami i rabatami. 
Ponadto, w ramach Promocji nie będą uwzględniane żadne inne korzyści 
przysługujące Klientowi na podstawie innych niż Promocja tytułów.

§ 4 Reklamacje

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę na warunki Promocji określone niniejszym 
Regulaminem.

2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać na piśmie wraz 
z dokładnym opisem reklamacji i uzasadnieniem do Organizatora, z dopiskiem 
Promocja „Noworoczny rabat 10% na okna gospodarcze” organizowana w 
dniach od 01 stycznia do 28 lutego 2017 r.”, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zakończenia Promocji.

3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w ustępie 2 niniejszego 
paragrafu nie będą rozpatrywane.

4. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej 
otrzymania, i udzieli odpowiedzi na Reklamację w formie pisemnej.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.boram.pl oraz w punktach 

sprzedaży biorących udział w Promocji.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia 

Promocji.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018r. i obowiązuje przez okres 

Promocji.
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http://www.boram.pl/

