Białystok, 31.09.2022

REGULAMIN PROMOCJI: „RABAT 15% NA MEBLE KUCHENNE MARKI
ATLAS”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna
„RABAT 15% NA MEBLE KUCHENNE MARKI ATLAS ”, zwana dalej „Promocją”.
Promocja organizowana jest dla klientów Profusion Meble na podstawie niniejszego
regulaminu, zwanego dalej ”Regulaminem”.
Organizatorem Promocji jest PROFUSION MEBLE K. KOWSZYŁO, R. KLIMIUK
SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Antoniukowska 4/8, 15-845 Białystok, NIP: 5423416868,
zwanym dalej „Organizatorem”.
Czas Promocji obejmuje okres od 01.09.2022 do 30.10.2022.
Promocja skierowana jest do osób zainteresowanych ofertą zakupu mebli kuchennych marki
Atlas zwanych dalej „Uczestnikiem” bądź „Uczestnikami”.
Promocja odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Promocja dotyczy mebli kuchennych marki Atlas.

II. ZASADY PROMOCJI
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie zamówienia (podpisanie umowy) w czasie
trwania Promocji na meble kuchenne wraz ze sprzętem AGD, dostępnym u Organizatora.
2. Aby skorzystać z Promocji, wszystkie zakupione urządzenia muszą być z różnych kategorii
(np. piekarnik, płyta gazowa lub indukcyjna, lodówka, zmywarka, okap , kuchnia
mikrofalowa, ekspres do kawy).
3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup minimum czterech sprzętów AGD z różnych
kategorii.
4. Promocja dotyczy tylko mebli kuchennych i nie obejmuje sprzętu AGD, akcesoriów i
wyposażenia dodatkowego takich jak m.in. kosze cargo, wkłady na sztućce.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi ani rabatami.
6. Uczestnicy, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie, otrzymają rabat w wysokości
15% od wartości mebli kuchennych (bez blatów innych niż laminowane, akcesoriów i
wyposażenia dodatkowego).
7. Minimalna cena mebli kuchennych obejmujących promocję to 15 tys. zł brutto.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Promocji jest dostępny w salonie pokazowym Profusion Meble w Białymstoku,
CH Fasty, ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok, w godzinach pracy Salonu.
2. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z tą Promocją związanych nie można
przenosić na inne osoby i podmioty.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Oferty specjalnej będą
rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest
Organizator. Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi są zbierane i
przetwarzane przez administratora danych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu związanym z realizacją
i obsługą składanych zamówień, świadczeniem usług dodatkowych związanych z umową
sprzedaży oraz wystawianiem dokumentów sprzedaży i sprawozdawczością finansową
związaną ze składanymi zamówieniami w ramach Promocji. Uczestnik będący osobą
fizyczną ma dostąp do treści swoich danych oraz możliwe jest ich poprawianie. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne.
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