
REGULAMIN PROMOCJI – 50% rabatu na wszystkie szafy do zabudowy przy zakupie Mebli 
Kuchennych. 

 

§ 1 DEFINICJE 

W regulaminie zostały użyte określenia, które oznaczają:  

1. „Organizator” – Organizatorem Promocji jest Fama Design Spółka Jawna  z siedzibą przy ul. 
Szczęśliwej 3, 80-176 Gdańsk ; NIP: 5833119638;  

2. „Promocja” – akcja ograniczona w czasie na podstawie, której klient może otrzymać 50 % rabatu 
na zakup Szafy z drzwiami przesuwnymi. Promocją została wyszczególniona w paragrafie nr 3.  

3. „Klient” – osoba, która kupi „meble kuchenne na wymiar z montażem” w jednym z salonów Fama 
Design Sp j w cenie regularnej w czasie obowiązywania promocji.  

4. „Meble Kuchenne ” Zabudowa meblowa na wymiar zaprojektowana przez wykfalifikowanych 
projektantów Fama Design Spółka Jawna Dostarczona i złożona  przez zespół montażowy z 
materiałów będących w ofercie Fama Design Spółka Jawna  

5. „Szafa do zabudowy” – Zabudowa meblowa z drzwiami przesuwnymi zaprojektowana przez 
wykfalifikowanych projektantów Fama Design Spółka Jawna . Dostarczona i złożona przez zespół 
montażowy z materiałów będących w ofercie Fama Design Spółka Jawna z wyposażeniem 
standardowym określonym w §5. 

 

§ 2 POSTANOWIENIA 

1. Promocja obowiązuje w wszystkich salonach Fama Design spj  Adresy 81-395 Gdynia Ul 
Władysława IV 48 oraz 80-452 Gdańsk ul Kilińskiego 1-5 – CH Metropolia. 

2. Promocja obowiązuje od dnia 1.05.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. i dotyczy tylko zamówienia na 
zabudowę kuchenną na wymiar zakupioną w cenie regularnej zgodnie z wyceną projektu.  

3. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy asortymentu dostępnego w ofercie 
handlowej Fama Design Spółka Jawna. 

4. Promocja dotyczy „uzyskania 50% rabatu ” na zakup jednej Szafy przygotowanej na wymiar z 
drzwiami przesuwnymi  według założeń projektowych i wyceny wykonawczej z wyposażeniem 
standardowym przez klienta , który w czasie trwania promocji dokonał zakupu Mebli Kuchennych w 
salonach Fama Design Spółka Jawna  

5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w czasie jej obowiązywania, pod warunkiem 
każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.  

 

 

 

 

 



§ 3 ZMIANA REGULAMINU PROMOCJI 

1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu promocji w 
każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw klientów. 

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie informacje dotyczące promocji udziela Biuro Obsługi Klienta pod numerem 
telefonu: 500109999, mail: Famadesign@famadesign.pl 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wszelkie spory rozstrzygać będzie 
Organizator.  

3. Zarówno Uczestnicy Promocji jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów 
powstałych na tle regulaminu Promocji w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.  

 

§ 5 Kryteria dotyczące budowy szafy oraz wyposażenia  : 

1. Korpus szafy zbudowany z Płyty Laminowanej  
2. Drzwi (Fronty) przesuwne w podziale na 2 , 3 lub 4 skrzydła zaprojektowane w oparciu o 

system drzwi marki Sevrol  
3. Wyposażenie standardowe – szuflady typu metabox marki Blum , drążki ubraniowe okrągłe 

chromowane  
4. System Jezdny do drzwi przesuwnych marki Sevrol – typ Gemini 10  
5. Fronty drzwi przesuwne, wykończenie Lustro ,Lacobel , lub Płyta Laminowana  
6. Szafa budowana  pod wymiar bez ścianki tylnej „tak zwanej plecówki” według pomiaru i 

projektu wykonanego przez projektanta Fama Design Spółka Jawna  


