
Regulamin promocji: 
„Urządź z nami łazienkę i odbierz wybrany produkt  za 1 zł ” 

 
 

§1 
Definicje 

 
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 
1. Promocja – skierowana dla konsumentów dokonujących  zakupu określonych  produktów organizowana i 
prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie; 
2. Organizator – Armatura Kozłowski Sp. z o. o. Sp. K  z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Klemczak 7,           63-700 
Krotoszyn. 
3. Produkt za 1 zł – jest to jeden, wybrany przez Klienta produkt znajdujący się w folderze  promocyjnym 
dostępnym w poszczególnych oddziałach lub na stronie: www.armatura24.pl. 
W każdym z oddziałów folder promocyjny może zawierać inne produkty.  
4. Cena –  podane ceny w regulaminie są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%. 
6. Uczestnik – pełnoletnia  osoba  fizyczna,  posiadająca miejsce  zamieszkania  na  terytorium Polski, 
dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22 

1
KC, która zapoznała się z treścią 

niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia. 

§1 
Wstęp 

 
1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.  
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia: 2.05.2018 do 30 lipca 
2018 lub do wyczerpania produktów promocyjnych znajdujących się w folderze. 
3. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako 
konsument w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego.  
4. W promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora, a także członkowie rodzin tych 
pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia.  

§2 
Zasady 

 
1. Akcja pod hasłem „Urządź z nami łazienkę i odbierz wybrany produkt za 1 zł” obowiązuje na terenie 7 
naszych salonów łazienkowych - w Krotoszynie ul. Klemczaka 7, Kaliszu ul. Wrocławska 67/69, Ostrowie Wlkp., 
ul. Radłowska 4, Jarocinie ul. Wrocławska 112, Lesznie ul. Mikołaja Kopernika 23, Koninie ul. Zakładowa 10 i 
Przeźmierowo ul. Kościelna 3 
2. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup pakietu produktów za kwotę nie mniejszą niż 5 tys. zł brutto 
dotyczących wyposażenia łazienki, płytek łazienkowych oraz produktów niezbędnych do wykończenia 
łazienki.  
3. Klient przy zakupie pakietu produktów i spełnieniu warunków promocji otrzyma:  
- wybrany produkt za 1 zł z folderu promocyjnego znajdującego się w oddziale lub na stronie: armatura24.pl  
Uczestnik promocji może otrzymać tylko jeden produkt za 1 zł w ramach prowadzonej akcji. 
4. Warunkiem uzyskania prawa do otrzymania nagrody będzie uregulowanie należności za wszystkie zakupy 
dokonane w ramach Promocji u Organizatora.  
6. Produkty zakupione przez Uczestnika za kwotę 1 zł w okresie trwania promocji nie podlegają zwrotowi. 

§3 
Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane mailowo na adres: marketing@armatura24.pl przez 
cały czas trwania promocji, jednak nie później niż w terminie 21 dni od dnia jej zakończenia.  
2.Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane. Organizator rozpatruje reklamacje oraz przekazuje informacje 
zainteresowanemu w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi 
na reklamację w terminie 14 uznaje się wysłanie listu poleconego w tym terminie.  

§4 
Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik z chwilą spełnienia warunków promocji oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.  
 


