
REGULAMIN PROMOCJI – „Black Week 2w1 „ 

 

§ 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 do 5 tyś  

rabatu na zakup mebli kuchennych oraz przy zakupie 5 różnych produktów Franke piąty najtańszy 

otrzyma za 1 zł . Promocją została wyszczególniona w paragrafie nr 5.  

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  

§ 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 25.11.2022 r. do dnia 20.12.2022 r. i dotyczy  zamówienia na 

zabudowę kuchenną na wymiar zakupioną zgodnie z wyceną projektu.  

3. Promocja obowiązuje do 20 grudnia 2022 r  i dotyczy asortymentu dostępnego w ofercie 

handlowej Fama Design Spółka Jawna. 

4. Promocja dotyczy „uzyskania do 5000 zł rabatu  ” na zakup zabudowy meblowej kuchennej  , oraz 

otrzymania piątego najtańszego produktu marki Franke przy zakupie 4 produktów w cenie regularnej 

wskazanej przez producenta tylko w czasie trwania promocji organizowanej 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.  

6. W promocji biorą udział wszystkie Agd występujące w ofercie Franke Polska w dziale Home 

Solution – oferta dostępna na www.franke.pl  

Link do katalogi i ulotki: 

 https://www.franke.com/pl/pl/home-solutions/centrum-pomocy/materia%C5%82y-do-pobrania-

Franke/katalogi-i-ulotki.html 

 

 

 

 

http://www.franke.pl/


§ 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 uzyskania rabatów : 

1 Otrzymanie do 5000 zł rabatu  

 

A) przy zakupie Mebli kuchennych za kwotę od 8000 do 10.000 zł brutto rozliczany jest rabat 

w wysokości 1000 zł brutto  

B) przy zakupie mebli kuchennych od 10100 zł brutto do 14999 brutto rozliczany jest  rabat w 

wysokości 2000 zł  

C) przy zakupie mebli kuchennych od 15000 zł brutto do 24999 zł brutto rozliczany jest  rabat 

w wysokości 3000 zł  

D) Przy zakupie mebli kuchennych  od 25000 zł brutto  do 34999 zł brutto rozliczany jest  

rabat w wysokości 4000 zł  

E) Przy zakupie Mebli Kuchenny powyżej 35000 zł brutto rozliczany jest rabat w wysokości  

5000 zł  

 

2 Otrzymanie piątego produktu Agd  marki Franke  

A) Zakup obowiązuje tylko na produkty Franke występujące w ofercie na rynku Polskim  

B) Przy zakupie 5 produktów z  oferty  Franke Polska Sp Zoo piąte najtańsze urządzenie 

klient otrzymuje za 1 zł. 

C)  Przykładowy zestaw 5 różnych produktów   

I- Piekarnik FMY 98 P XS nr kat 116.0606.101 cena sugerowana brutto 3699  

II- Kuchenka Mikrofalowa FMW 250 CR2 G BK  nr kat 131.0391.304cena 

sugerowana brutto 1870,95  

III- Płyta indukcyjna FMA 654 I F BK nr kat 108.0606.111 cena sugerowana brutto 

2598,97 

IV- Zlewozmywak CNG 611-62 TL nr kat 114.0633.124 cena sugerowana brutto 1059 

zł  

V- Bateria kcuhenna Leda Neo nr kat 115.0590.046 cena sugerowana brutto 

1024,94 – klient kupuje ten produkt za 1 zł brutto !! 

D) Aktualna oferta wraz z cenami Franke Polska Znajduję się na stronie www.Franke.pl w 

dziale katalogi i ulotki i obejmuje wszystkie produkty z oferty Franke Polska  

http://www.franke.pl/

