Regulamin akcji ,,Bony rabatowe 500zł’’
1.Akcja prowadzona jest od 18.06.2015 r. do odwołania.
2. Akcja zachęcająca Klientów do nabycia produktów naszej firmy poprzez przekazanie im w
momencie podpisania umowy BONU gotówkowego o wartości 500 zł.
3.Akceptowane będą tylko oryginalne podstemplowane firmową pieczątką BONY, które można
otrzymać od handlowców.
4. Bony gotówkowe o wartości 500zł Klient może wykorzystać na zakup akcesoriów i dodatków w
firmie Izoplast takich jak: roletki materiałowe, żaluzje, moskitiery, parapety wraz z usługą ich
montażu lub bez.
5. Warunkiem realizacji bonu 500zł jest dokonanie zakupu w/w produktów za kwotę min 2000zł
brutto (kwota minimalna za zakup samych towarów lub towaru z usługą montażową).
6. Bony są imienne i można je zrealizować w ciągu 3 lat od daty zakupu okien.
7.Realizacja BONU uwarunkowana jest oddaniem handlowcowi/pracownikowi Izoplast oryginalnego
BONU przed dokonaniem Zamówienia w/w dodatków i akcesoriów.
8. Na umowie pracownik Izoplast umieszcza informację: „Przyjęto BON o wartości 500 zł”
9. BONY o wartości 500 zł nie będą akceptowane przy płatnościach za zakup produktów typu:
okna, drzwi z PCV i aluminium, bram garażowych, rolet zewnętrznych, drzwi zewnętrznych, usług
ogólnobudowlanych, usługi transportu oraz usług termoizolacji.
10. BONÓW o wartości 500zł nie można wymieniać na gotówkę.
11. Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją wszystkich warunków akcji zawartych w niniejszym
regulaminie .
12. Niniejszy regulamin w żadnym stopniu nie narusza i nie ogranicza uprawnień klientów
przysługującym im na podstawie Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
zmianie Kodeksu Cywilnego.
13. Izoplast zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu akcji „BON o wartości 500 zł`”
oraz ewentualnego jej odwołania, jednakże wszelkie uprawnienia nabyte przez klientów na
podstawie niniejszego regulaminu przed zmianą lub odwołaniem akcji będą respektowane przez
Organizatora.
14. Regulamin akcji dostępny jest w salonach sprzedaży Izoplast ( wskazanych na stronie
WWW.izoplast.pl) oraz na stronie internetowej WWW.izoplast.pl i jest jedynym dokumentem
określających zasady przeprowadzania akcji.
Organizator: Izoplast Systemy Okien i Drzwi Mariusz Szpoton

