REGULAMIN PROMOCJI
“Projekt za 0 zł”
I. Słownik pojęć używanych w Regulaminie:
Bon rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego
uprawniający Użytkownika do skorzystania z promocji w Sklepie
i otrzymania zniżki naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów
przesyłki);
Organizator - PE-FLEX sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdów 1488, 32-420 Gdów
zarejestrowaną pod numerem KRS 0000830346, NIP: 6832108722;
Użytkownik – klient indywidualny, zarejestrowany na portalu
www.cennik24.pl, uprawniony do otrzymania od Sprzedawcy Bonu
rabatowego w ramach promocji organizowanej przez Sklep;
Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży wyłącznie przez Organizatora
w sklepie internetowym www.cennik24.pl;
Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie
www.cennik24.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;
Sklep - serwis internetowy www.cennik24.pl sprzedający za pośrednictwem
Internetu towary należące do różnych sprzedawców, w tym zawiera Towary
oferowane przez Organizatora;
Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów
znajdujących się w sklepie internetowym www.cennik24.pl’
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Projekt - produkt w postaci “Projekt i wycena instalacji wentylacji domu
jednorodzinnego’’ oferowany przez Organizatora w serwisie
www.cennik24.pl występujący w różnych wariantach (z wyłączeniem:
“Mała zmiana projektu”, “Duża zmiana projektu”, „Dopłaty do
dwudniowego czasu wykonania” oraz “Projekt z pieczęcią ‘do Urzędu’ i
wyceną”),
dostępny
pod
adresem
https://peflex.cennik24.pl/peflex/projekt-i-wycena-instalacji-wentylacjidomu-jednorodzinnego-3.

II. Warunki ogólne.
1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów indywidualnych
zarejestrowanych na portalu www.cennik.24.pl którzy zakupili „Projekt
i wycenę instalacji wentylacji domu jednorodzinnego” po 01.10.2021;
2. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Użytkownikowi Bonu
rabatowego, w ramach organizowanej promocji;
3. Wartość Bonu rabatowego jest równa kwocie brutto którą Użytkownik
poniósł za zakup Projektu;
4. W przypadku wyboru 2-dniowego czasu wykonania projektu wartość Bonu
rabatowego równa jest kwocie odpowiadającej projektowi 7-dniowemu.
Dopłata do szybszego projektu nie jest rabatowana.
5. Bon rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę)
w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy;
6. Bon rabatowy jest aktywny przez okres 6 miesięcy od momentu
przekazania go Użytkownikowi;
7. Otrzymany od Sprzedawcy Bon rabatowy jest jednokrotnego użytku;
8. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01 października 2021r. do
wyczerpania zapasów promocyjnych. Informacja o wyczerpaniu się zapasów
promocyjnych i zakończeniu promocji zostanie zamieszczona na stronie
www.cennik24.pl.
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III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.
1. Udostępnienie Bonu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego
wysłanego na adres e-mail Użytkownika podczas Promocji organizowanej przez
Sklep;
2. Bon rabatowy zostanie przekazany Użytkownikowi po przesłaniu projektu
końcowego;
3. Warunkiem skorzystania z przekazanego Bonu rabatowego jest zrobienie
jednorazowego zakupu Towarów w Sklepie o wartości minimum 3 000 zł brutto;
4. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Bonu rabatowego należy
wpisać podany ciąg znaków w polu „Bon rabatowy” podczas składania
zamówienia na stronie Sklepu;
5. Wpisanie Kodu rabatowego spowoduje obniżenie wartości zamawianych
towarów o wartość kwoty poniesionej na Projekt;
6. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Bonu rabatowego w przypadku
upływu jego terminu ważności. Tym samym Bon rabatowy wygasa wraz
z upływem jego terminu ważności;
7. Nie ma możliwości przekazania otrzymanego Bonu Rabatowego innym
Użytkownikom.

IV. Reklamacje i zwrot towarów.
Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach
z użyciem Bonu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych
określonych w Regulaminie Sklepu.
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V. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny na stronie www.cennik24.pl jest jedynym
dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte
w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter
jedynie informacyjny.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym
Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie
mogą jednak naruszać praw nabytych przez Użytkowników.
3. Udział w Promocji jest dobrowolny. Użytkownik przed przystąpieniem do
Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji
oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2021 r.
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