
 
 
 
 

 

REGULAMIN PROMOCJI „ ŚLUSARKA MIGIEM” 
 
 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Promocji „ ŚLUSARKA MIGIEM” ( dalej: Promocja) jest PUH „ Metal 

Rom” s.c. M. Wolski , E. Góral z siedzibą w Lęborku przy ul. Krzywoustego 29”O” , 

NIP: 8411723891. 
 

2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji oraz zasady jej 
organizacji i przeprowadzenia ( dalej: Regulamin)  

3. Treśd niniejszego Regulaminu jest udostępniona i możliwa do pobrania:  
a) Na stronie internetowej Organizatora www.metalrom.pl  
b) W Salonie Sprzedaży przy ul. Krzywoustego 29 „O”.  

II. CZAS TRWANIA 
 

Promocja trwa od 01 kwietnia 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. 
 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Promocją objęte są wybrane produkty Organizatora:  
a) System ALUPROF (drzwi)  

- MB45  
-  MB70  
-  MB70HI  
-  MB86 ST  

b) System GEALAN (okna)  
- S8000  
- S9000 

 
Powyższe produkty objęte Promocją są zwane dalej Produktami. W przypadku  
skorzystania z promocji, klient (zamawiający) zobowiązany jest do poinformowania 
pracownika o chęci wzięcia udziału w promocji. Na podstawie tej informacji, osoba 
przygotowująca dokumentację obniża standardowy rabat oferty o 7%. 

 
2. Promocją objęte są jedynie wybrane kolory Produktów: 

 

a) System ALUPROF – dotyczy Zamówienia  w jednolitym kolorze RAL  
b) System GEALAN – dotyczy Zamówienia w kolorze białym 

 

3. Zamówienie dotyczy do 10 szt. Produktu. 
 

4. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolnośd do 

czynności prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolnośd do 

czynności prawnych , będących klientami Salonu Sprzedaży.  

http://www.metalrom.pl/


5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 



 
6. Uczestnikami Promocji stają się osoby wskazane w ust. 4 powyżej, które dopełniły 

łącznie poniższych warunków (dalej: Uczestnik): 
 

a) w okresie obowiązywania Promocji zamówiły w Salonie Sprzedaży Produkty 
objęte Promocją, 

 
b) czas realizacji tj. 8 dni roboczych jest liczony od chwili zaksięgowania wpłaty na 

konto firmy „ Metal Rom”.  
7. Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy Regulamin. 

 
8. Każdy klient biorący udział w Promocji zobowiązany jest do zapoznania się i 

zastosowania postanowieo niniejszego Regulaminu. 
 

9. Organizator  zastrzega  sobie  możliwośd  zmiany  terminu  dostawy  Produktów 
 

wynikającego z zamówienia, na co Uczestnik wyraża bezwarunkową zgodę w 
przypadku : 

 
- wstrzymania dostaw produktów , materiałów wynikających z winy Producenta,  
- w trudności realizacji usług transportowych,  
- nie wynikających z winy Organizatora. 

 

Uczestnik zostanie wcześniej o tym poinformowany. 

 

10. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na postanowienia ust. 9 powyżej i chciałby mied 

zagwarantowany termin dostawy zamówionych Produktów, zobowiązany jest 

poinformowad o tym Salon Sprzedaży przy składaniu zamówienia 

 

IV. Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Promocji powinny byd składane przez 

Uczestników pisemnie na adres: 84-300 Lębork, ul. Krzywoustego 29 „O” lub na 

adres email : reklamacje@metalrom.pl .  
2. Reklamacje mogą byd  zgłaszane w terminie 30 dni od zakooczenia Promocji. 

 
Reklamacje nadane w polskiej placówce pocztowej przed ww. terminem, które 
wpłyną do Organizatora w terminach późniejszych, uznaje się za wniesione 

 
w terminie. 

 
3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30dni 

od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Pisemną odpowiedź na reklamację 
 

Organizator prześle na adres wskazany w reklamacji przez Uczestnika w ww. 
terminie. 

 
4. Uprawnionym do wniesienia reklamacji jest wyłącznie Uczestnik. Reklamacja 

wniesiona przez osobę nieuprawnioną traktowana będzie jak nie wniesiona i jako 

taka nie będzie rozpatrywana. 

 
V. Postanowienia końcowe. 

 
 

 
1. Osobą odpowiedzialną za przebieg Promocji jest: 

 
Szymon Karczewski (dzialhandlowy2@metalrom.pl, 723-991-000) 

mailto:dzialhandlowy2@metalrom.pl


2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym 
 

zawiadomieniu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Organizatora 

www.metalrom.pl. Regulaminu nie spowoduje utraty praw nabytych przez Uczestników.  
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 

 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o prawach 
 

konsumenta (w przypadku gdy Uczestnik jest konsumentem w rozumieniu art. 
221kodeksu cywilnego) oraz kodeks cywilny. 

 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 r. 

 
 
 
 

 

Właściciele PUH „ Metal Rom” s.c. 


