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REGULAMIN PROMOCJI        

“Podkład kwarcowy GRATIS”  

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

§ 1 [Określenie Organizatora]  

1.  Organizatorem akcji „Podkład kwarcowy GRATIS”, zwanej w dalszej części regulaminu "promocją", jest 

firma HOMEFLOORS OLAF PAŁYS, MARCIN FLEGEL SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Dołujach ul. Słoneczny 

Sad 4H, NIP  851-325-78-95, Regon 388115857, w dalszej części zwana „organizatorem".  

  

§ 2 [Zakres i czas trwania promocji]  

1. Promocja obejmuje zakupy w sklepie online www.homefloors.pl  w dniach 06.09.2022 - do odwołania. 

§ 3 [Zasady promocji]  

1. Każdy klient, który złoży i opłaci zamówienie w sklepie online www.homefloors.pl,  z pośród gamy 

produktów Swiss Krono Aurum, znajdujących się w kategorii produktu „Bestsellery” na stronie 

homefloors.pl uzyskuje prawo do skorzystania z promocji według zasad określonych  w niniejszym 

regulaminie. 

2. W ramach promocji klient  otrzymuje w cenie 10 zł/m2 podkład pod panele „MATA KWARCOWA, 

PODKŁAD POLIURETANOWO MINERALNY PUM 1,8 mm” (link) w ilości odpowiadającej ilości zakupionych 

paneli w zaokrągleniu w dół do jednego m2 podkładu. Dodatkowo organizator udzieli klientowi obniżki 

ceny w wysokości 10zł/m2 za kupowany panel podłogowy. 

 

§ 4 [Ograniczenie promocji]  

1. Promocja, której dotyczy niniejszy regulamin, obowiązuje w dniach 06.09.2022 - do odwołania., w sklepie 

online www.homefloors.pl . W promocji  „Podkład kwarcowy GRATIS” biorą udział panele laminowane, 

które na stronie online www.homefloors.pl, znajdują się w kategorii produktu „Bestsellery” i należą do 

gamy produktów Swiss Krono Aurum. 

2. Wszystkie pozostałe produkty, są to produkty wyłączone z promocji „Podkład kwarcowy GRATIS”. 

 

§ 5 [Określenie podmiotów uprawnionych do udziału w programie]  

W promocji może wziąć udział osoba fizyczna oraz podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący 

klientem w sklepie online www.homefloors.pl.   

§ 6 
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[Gwarancja na produkty]  

Uczestnikowi Promocji przysługują wszelkie prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów, w 

tym m.in. z rękojmi, jak również gwarancji udzielonych przez producentów, na wszystkie produkty nabyte w 

ramach promocji.  

  

§7  

[Zwrot produktu]  

1. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży produktów 

objętych promocją, uczestnik promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich nabytych w ramach 

promocji produktów promocyjnych stanowiących zestaw.   

  

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 8 [Zmiany w regulaminie]  

Organizator firma HOMEFLOORS OLAF PAŁYS, MARCIN FLEGEL SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Dołujach ul. 

Słoneczny Sad 4H, zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach 

niniejszego regulaminu.  

  

  

§ 9 [Prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu]  

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu organizator 

zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości co do 

stosowania regulaminu nabywca ma w każdym czasie prawo zwrócić się do organizatora o dokonanie 

właściwej wykładni jego postanowień.  

  


