REGULAMIN PROMOCJI
„Odbierz rabat 10% na zasłony RVS”

1.

Organizatorem promocji „Odbierz rabat 10% na zasłony RVS” (dalej zwaną „Promocją”) jest ANWIS
Spółka z o.o., z siedzibą we Włocławku przy ul. Smoczej 16/18 (adres do korespondencji ANWIS Sp. z
o.o., ul. Smocza 16/18, 87-800 Włocławek), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000513351, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie
Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 147281670;
NIP 525 25 88 797 (dalej zwana „Organizatorem”).

2.

Promocja określona niniejszym regulaminem trwa w terminie od 11.09.2017 do 31.12.2017 r.

3.

W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, to
jest ukończyła 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniona (dalej „Uczestnik”).

4.

Promocja dotyczy ściśle wyodrębnionego asortymentu z oferty Organizatora, tj. zasłon rzymskich system
RVS.

5.

Z Promocji można skorzystać tylko przy zakupie realizowanym w sieci dealerskiej ANWIS, wskazanej
przez Organizatora.

6.

Do udziału w Promocji upoważnia podanie sprzedawcy podczas przeprowadzania transakcji specjalnego
kodu promocyjnego „ANWIS10”.

7.

Podanie kodu promocyjnego upoważnia do otrzymania 10% rabatu od wartości brutto zakupionych
produktów.

8.

Warunkiem otrzymania rabatu wymienionego w punkcie 7. jest podanie sprzedawcy kodu promocyjnego
przed finalizacją transakcji.

9.

Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na
piśmie – listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni od daty
zakończenia Promocji. Nie złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez
Uczestnika wszelkich roszczeń. Reklamacje rozpatrywać będzie specjalnie powołana do tego celu komisja
w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie drogą elektroniczną poinformuje
o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia
Kodeksu cywilnego.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiana regulaminu
obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie www.anwis.pl.

