REGULAMIN PROMOCJI „ Letnia Promocja 20 % rabatu na Meble Kuchenne”

§ 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. „Letnia Promocja” – akcja ograniczona w czasie na podstawie, której klient może otrzymać 20%
rabatu na zakup mebli kuchennych wykonanych na zamówienie według projektu. Czas trwania
promocji do 17.07.2021 roku.
3. „Klient” – osoba, która zakupi „meble kuchenne na wymiar” w jednym z salonów Fama Design Sp j
w cenie regularnej w czasie obowiązywania promocji.

§ 2 POSTANOWIENIA
1. Promocja obowiązuje w wszystkich salonach Fama Design Spółka Jawna
2. Promocja obowiązuje od dnia 6.06.2021 r. do dnia 17.07.2021 r. i dotyczy tylko zamówienia na
zabudowę kuchenną wykonaną na wymiar, zakupioną w cenie regularnej zgodnie z wyceną projektu
wykonawczego.
3. Promocja obowiązuje do dnia 17.07.2021 i dotyczy asortymentu dostępnego w ofercie handlowej
Fama Design Spółka Jawna.
4. Promocja dotyczy „uzyskania 20% rabatu ” na zakup Mebli kuchennych wykonanych na wymiar
według założeń projektowych i wyceny wykonawczej przygotowanych przez projektantów Fama
Design Spółka Jawna według kryteriów podanych w paragrafie 5.
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:
Studio Gdynia przy Ulicy Władysława IV nr 48 Gdynia tel 507202600 lub Studio Gdańsk przy ulicy
Kilińskiego 1-5 (Centrum Handlowe Metropolia ) numer 500109999 lub mail Fama@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 promocji 20% rabatu na meble kuchenne :
1. Rabat 20% naliczany jest od ceny regularnej uzyskanej na podstawie projektu wykonawczego i
dotyczy tylko mebli kuchenny wykonanych na wymiar według projektu przygotowanego przez
projektantów Fama Design Spółka Jawna
2. Cena regularna obejmuje tylko standardowe wyposażenie i materiały dostępne w ofercie Fama
Design Spółka Jawna i dotyczy : Płyty Laminowane , Fronty Laminowane , Fronty Akrylowe ,
Fronty Lakierowane , Blaty Laminowane , Zawiasy Blum, Szuflady Blum Tandembox i Metabox ,
Podnośniki Blum HKXS.
3. Cena regularna nie obejmuje wyposażenia ponad podstawowego typu : systemy wyposażenia
szafek w kosze cargo ,sortowniki , podnośniki i mechanizmy elektryczne , sprzęt gospodarstwa
domowego AGD , materiały typu drewno naturalne czy blaty wykonywane z kamieni
naturalnych, granitów czy konglomeratów.
4. Promocją nie jest objęta usluga transportu wniesienia oraz montażu..

