
 

 

 

 

Tczew, 19 kwietnia 2021 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SKIEROWANY DO KLIENTÓW SALONÓW SPRZEDAŻY VETREX 

„Wiosna z rabatem” 

Postanowienia ogólne 

1. Celem akcji promocyjnej „Wiosna z rabatem” (zwanej dalej „Promocją”), kierowanej do Klientów 
salonów sprzedaży Vetrex, jest umożliwienie zakupu stolarki Vetrex w promocyjnej cenie. 

Szczegółowe warunki i zasady akcji 

1. Promocja trwa od 20.04.2021 r. do dnia 18.05.2021r. włącznie. Warunkami skorzystania z 
promocji są: 
- złożenie zamówienia w wyżej wymienionym okresie na jeden z produktów wymienionych w 
punkcie 4. 
- opłacenie z góry 100% wartości za zamówione produkty. 

2. Dostawy produktów z Promocji do salonów Vetrex będą realizowane zgodnie z aktualnymi 
terminami realizacji na poszczególne grupy produktów. Szczegóły dotyczące aktualnych terminów 
realizacji dostępne są u doradców w salonach. 

3. W przypadku zamówień na warunkach Promocji, ostateczne ustalenia dotyczące zamówienia 
muszą wpłynąć do fabryki Vetrex najpóźniej w dniu zakończenia promocji. 

4. Produkty objęte promocją:  Okna LUM’UP,V82,  Drzwi Premium i Naświetla do drzwi, okna 
tarasowe przesuwne Patio w systemach  LUM’UP,V82  oraz VetrexSlide70 i VetrexSLide 82. 

5. Rabat dodatkowy na produkty wynosi do 20%. Składają się na niego rabaty udzielane przez 
Vetrex oraz przez Salony Sprzedaży. Vetrex umożliwia także zakup klientom okien V82 i 
LUM’UP z opcją ukrytych zawiasów bez dodatkowych dopłat.  

6. Rabaty naliczane są kaskadowo i prezentowane na ofercie handlowej w Salonach. 
7. Z Promocji wyłączona jest stolarka wykonana w innych systemach, niż ta wymieniona w pkt. 4.a 

także usługa montażu. 
8. Cena zamówienia, które będzie wstrzymane przez Klienta do korekty po okresie trwania promocji, 

może ulec zmianie do wartości obowiązujących w dniu przesłania ostatecznej korekty do salonu 
sprzedaży Vetrex. Korekta zamówienia może mieć wpływ na zmianę terminu realizacji 
zamówienia. 

9. Skorzystanie z promocji (złożenie zamówienia poprzez salon w terminie określonym w pkt. 1), jest 
równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z 
niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny. 

2. VETREX zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, 
w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. 


