REGULAMIN PROMOCJ I
BLACK WEEK

Postanowienia ogólne
1. Orga niza tor promoc ji - Rinta l Polska s p. z o. o.
2. Cza s trwa nia promoc ji - od 23.11.2020 r. do 28.11.2020 r.
3. Miejs ce prom ocji - s a lony s przeda ż y Rinta l:
a ) Gda ńs k, ul. Ka rtus ka 214; tel. 607-684-957 (Centrum Ha ndlowe Ka rtus ka )
b) Bydgos zc z, ul. Fordońs ka 135; tel. 606-923-620 (vis a vis Obi)
c) Poz na ń, ul. Obornicka 229; tel. 607-070-581 (Ga leria Arka da )
d) Szcz ecin, ul. Struga 15; tel. 607-432-632 (Ga leria Ekko-Meble)
e) Ols ztyn, ul. Sikors kiego 19; tel. 601-669-434 (vis a vis Makro)
f) Wa rs za wa , ul. Ba rtycka 26, budynek 16A, box 847; tel. 668-855-521 (Centrum Wypos a żenia Budexpo)
g) Katowice, Al. Roźdz ieńs kiego 191; tel. 601-996-765 (TTW HOME)
h) Lublin, ul. Rus a łka 17 lok. 2; tel. 607-432-652 (Ga leria Rus a łka )
i) Wrocła w, ul. Bra nibors ka 14; tel. 881-300-184 (Ga leria Wnętrz Doma r)
j) Łódź, ul. Wróblews kiego 70/ 72; tel. 668-855-512 (vis a vis Ca s tora ma )
k) Kra ków, ul. Za kopia ńs ka 105; tel. 601-935- 479 (Ga leria Solva y Pa rk)

Zasady promocji
1.

Wa runkiem s korzys ta nia z promocji jes t złożenie za mówienia na za kup i monta ż s chodów wra z z
poręcza mi w terminie od 23.11.2020 r. do 28.11.2020 r. ora z wpła ta 30% za liczki do dnia
15.12.2020 r.

2.

Rinta l Polska sp. z o. o. w tra kcie trwa nia promocji udziela zniżki cenowej w wysokości 10% wa rtoś ci
zamówionych s chodów oraz poręczy i balustrad.

3.

Prom ocja obowią zuje również przy za kupie więcej niż jednego kompletu s chodów.

4.

Promocji nie można łą czyć z innymi promocja mi i zniżka mi, wynika ją cymi z pozos ta łych a kcji
ma rketingow ych prowa dzonych przez Rinta l Polska sp. z o. o.

Postanowienia końcowe
1.

Rinta l Polska sp. z o. o. informuje, że liczba modeli s chodów objętych promocją jes t ogra niczona .

2.

W s pra wa ch nieuregulowa nych niniejs zym regula minem za s tos owa nie będą mia ły odpowiednie
przepis y Kodeks u cywilnego.

