REGULAMIN PROMOCJI „Zamów kuchnie odbierz do 5000 zł na AGD*”
OPIS: 20% wartości zamówienia na zabudowę kuchenną otrzymasz na zakup dowolnie
wybranych produktów Agd z oferty naszych partnerów Promocji renomowanych producentów Agd:
AEG Electrolux, Franke, Falmec, Elica.
§ 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 20% wartości
zamówienia na zabudowę kuchenną wycenioną bez wyposażenia ponadstandardowego i
dodatkowych akcesoriów meblowych i przeznaczy ją na zakup produktów AGD z oferty partnerów
akcji .Lista Producentów objęta promocją została wyszczególniona w paragrafie nr 2 pkt3 .
3. „Klient” – osoba, która kupi „Zabudowę meblową na wymiar z montażem ” w jednym z salonów
Fama Design Spółka Jawna w cenie regularnej w czasie obowiązywania promocji.
4. „Cena zabudowy kuchennej” cena regularna uzyskana na podstawie wyceny projektu
wykonawczego wykonanego przez wykfalifikowanych projektantów Fama Design Spółka Jawna
dotycząca elementów zabudowy kuchennej bez wyposażenia ponadstandardowego oraz
dodatkowych akcesoriów wyposażenia i montażu .
§ 2 POSTANOWIENIA
1. Promocja obowiązuje w wszystkich salonach Fama Design Spółka Jawna Adresy: CH Auchan
Gdańsk przy ul Szczęśliwa 3 , CH Metropolia Gdańsk przy ul Kilińskiego 1-4 oraz w Gdyni przy ul
Władysława IV nr 46.
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3. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy asortymentu partnerów promocji firm :
AEG , Electrolux , Falmec, Elica, Franke dostępnego w ofercie handlowej Fama Design Spółka Jawna.
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2. Promocja obowiązuje od dnia 1.02.2018 r. do dnia 31.03.2017 r. i dotyczy tylko zamówienia na
zabudowę kuchenną na wymiar zakupioną w cenie regularnej zgodnie z wyceną projektu
wykonawczego.

4. Promocja dotyczy „zyskania do 5000 zł polskich złotych” na zakup produktów Agd wyliczanych na
podstawie formularza który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu - na zasadach określonych według
wzoru i przykładu promocji w paragrafie 5 :
5. W każdym przypadku gdy cena zabudowy kuchennej przekroczy 25.000 zł klient otrzymuje
maksymalnie 5.000 zł na zakup wybranych produktów AGD partnerów promocji.
6. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w czasie jej obowiązywania, pod warunkiem
każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Zwrotu sprzętu możliwy jest tylko w stanie umożliwiającym dalszą odsprzedaż w oryginalnym
opakowaniu. W takim przypadku klient nie będzie żądał od Organizatora zwrotu kwoty promocyjnej „
§ 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 udzielamy w salonach sprzedaży Fama Design Spółka
Jawna. Adresy CH Auchan Gdańsk przy ul Szczęśliwa 3 , CH Metropolia Gdańsk przy ul Kilińskiego 1-4
oraz w Gdyni ul Władysława IV nr 46.
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 PRZYKŁADY PROMOCJI/wzór
1.Wzór
(cena zabudowy kuchennej ) Wartość w zł x 20% = ( kwota przeznaczona na zakup AGD) Wartość w zł
2.Przykłady
Przykład 1
Cena zabudowy Kuchennej na wymiar 10.000 zł x 20% = 2.000 zl (kwota na zakup dowolnie
wybranych produktów AGD z oferty partnerów Promocji)
Przykład 2
Cena zabudowy Kuchennej na wymiar 15.000 zł x 20% = 3.000 zł (Kwota na zakup dowolnie
wybranych produktów AGD z oferty partnerów promocji)
Przykład 3
Cena zabudowy Kuchennej na wymiar 25.000 zł x 20% = 5.000 zł (Kwota na zakup dowolnie
wybranych produktów AGD z oferty partnerów promocji
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Czytelny Podpis Klienta
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