Regulamin promocji
Akcja OSIA
1
Organizator promocji: Kermi Sp. z o.o., ul. Graniczna 8b, 54-610 Wrocław
2
Zasięg promocji:
Branżowe punkty sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwane w dalszej części
Regulaminu Punktami Sprzedaży Partnerów Handlowych Kermi.
3
Uczestnicy promocji:
Promocja przeznaczona jest dla klientów finalnych, dokonujących zakupu produktów wymienionych
w pkt. 7 w czasie trwania promocji, w Punktach Sprzedaży Partnerów Handlowych Kermi.
4
Czas trwania promocji:
Promocja trwa od 01.09.2018 do 31.12.2018 roku.
5
Celem promocji jest zwiększenie sprzedaży kabin prysznicowych serii OSIA.

6
Zasady promocji:
Do każdej kompletnej kabiny serii OSIA zakupionej w terminie 01.09.2018 – 31.12.2018 u jednego z
Partnerów Handlowych Kermi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w raz z kabiną zostanie klientowi
dostarczony ręcznik oraz ściągaczka do wody. Ręcznik oraz ściągaczka będą zapakowane i przyklejone
do kartonu z kabiną prysznicową.
7
Przedmiot promocji
Promocją objęte są wyłącznie niżej wymienione produkty:
•

kabina OSIA w wykonaniu OS SFR lub OS SFL (drzwi otwierane z polem stałym do niszy)

•

kabina OSIA w wykonaniu OS STR i OS TWD lub OS STL i OS TWD (drzwi otwierane z polem
stałym i ściana boczna)

•

kabina OSIA w wykonaniu OS ESR I OS ESL (wejście narożne 2-częściowe drzwi otwierane z
polami stałymi)

•

kabina OSIA w wykonaniu OS E55 (kabina ćwierćkolista drzwi otwierane z polami stałymi)
1

8
Organizator nie odpowiada za błędy dystrybutorów.
9
Ewentualne reklamacje dotyczące promocji należy zgłaszać pisemnie. Zgłoszenie reklamacyjne powinno
zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji.
9.1
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi.
9.2
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji
Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 14
dni od daty rozpatrzenia reklamacji lub osobiście przez Przedstawiciela Handlowego Organizatora.
10
Organizator promocji zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zasadach promocji po
wcześniejszym powiadomieniu Uczestników.
11
Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym
Regulaminie.
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