REGULAMIN PROMOCJI
MONTAŻ GRATIS

Postanowienia ogólne
1. Organizator promocji - Rintal Polska sp. z o. o.
2. Czas trwania promocji - od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.
3. Miejsce promocji - salony sprzedaży Rintal :
a) Gdańsk, ul. Kartuska 214; tel. 607-684-957 (Centrum Handlowe Kartuska)
b) Bydgoszcz, ul. Fordońska 135; tel. 606-923-620 (vis a vis Obi)
c) Poznań, ul. Obornicka 229; tel. 607-070-581 (Galeria Arkada)
d) Szczecin, ul. Struga 15; tel. 607-432-632 (Galeria Ekko-Meble)
e) Olsztyn, ul. Sikorskiego 19; tel. 601-669-434 (vis a vis Makro)
f) Warszawa, Al. Jerozolimskie 185, lokal 38A; tel. 668-855-521 (Centrum Handlowe HOME CONCEPT)
g) Katowice, Al. Roździeńskiego 191; tel. 601-996-765 (TTW HOME)
h) Lublin, ul. Rusałka 17 lok. 2; tel. 607-432-652 (Galeria Rusałka)
i) Wrocław, ul. Braniborska 14; tel. 881-300-184 (Galeria Wnętrz Domar)
j) Łódź, ul. Wróblewskiego 70/72; tel. 668-855-512 (vis a vis Castorama)
•

k) Kraków, ul. Zakopiańska 105; tel. 601-935- 479 (Galeria Solvay Park)

Zasady promocji
1. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie zamówienia na zakup i montaż schodów wraz
z poręczami w terminie od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r. oraz wpłata 30% zaliczki do dnia 15.09.2022 r.
2. Rintal Polska Sp. z o.o. w trakcie trwania promocji udziela zniżki cenowej w postaci wartości ceny montażu
schodów i obłożeń schodów betonowych.
3. Wysokość zniżki wynosi 1000 zł dla wszystkich modeli schodów oraz obłożeń schodów betonowych
z wyjątkiem modeli: Mini Plus, Trio Plus, Futura Plus, dla których wartość zniżki wynosi 500 zł.
4. Promocja obowiązuje również przy zakupie więcej niż jednego kompletu schodów.
5. Promocja nie obowiązuje przy zakupie samych poręczy i balustrad.
5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami i zniżkami, wynikającymi z pozostałych akcji
marketingowych prowadzonych przez RINTAL POLSKA Sp. z o.o.

Postanowienia końcowe
1. Rintal Polska Sp. z o. o. informuje, że liczba modeli schodów objętych promocją jest ograniczona.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.

