Regulamin promocji „10-te Urodziny Salonu Rad-Pol we Wrocławiu:
– 5% na wszystko lub – 10% na następne zakupy.”
§1 ORGANIZATOR

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji pod nazwą „10-te Urodziny Salonu RadPol we Wrocławiu: – 5% na wszystko lub – 10% na następne zakupy” (dalej nazywany
„Promocją”).
Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej
„Regulaminem”), który dostępny jest na stronie internetowej www.rad-pol.com.pl.
Promocja jest organizowana przez RAD-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Sadowej
56, 05-800 Pruszków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000049442, NIP: 5342176118, REGON: 017399055, o kapitale
zakładowym w wysokości 120.000,00 złotych (dalej „Organizatorem”).

§2 TERMIN I MIEJSCE AKCJI PROMOCYJNEJ

Promocja obowiązuje od dnia 22 listopada 2019 do 01 grudnia 2019 roku i prowadzona jest w
salonie firmowym RAD-POL Sp. z o.o. w Galerii Domar we Wrocławiu pod adresem ul.
Braniborska 14, 53-680 Wrocław.

§3 ZASADY PROMOCJI

Promocja „10-te Urodziny Salonu Rad-Pol we Wrocławiu: – 5% na wszystko lub – 10% na
przyszłe zakupy” dotyczy wszystkich produktów znajdujących się obecnie w ofercie
Organizatora. Klient może wybrać rodzaj rabatu, między -5% udzielanym od razu a -10%
udzielanym przy przyszłych zakupach. Rabat -5% jest udzielany przy zamówieniu złożonym w
dniach 22 listopada – 01 grudnia 2019 w firmowym salonie RAD-POL Sp. z o.o. w Galerii Domar

we Wrocławiu pod adresem ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław i jest rabatem gotówkowym
w wysokości 5% od całkowitego zamówienia. Wartość zamówienia zostanie pomniejszona o
5%.
„Rabat -10% na przyszłe zakupy” oznacza przydzielenie rabatu w towarze w wysokości 10%
od wartości zamówienia złożonego w dniach 22 listopada – 01 grudnia 2019 w firmowym
salonie RAD-POL Sp. z o.o. w Galerii Domar we Wrocławiu pod adresem ul. Braniborska 14, 53680 Wrocław. Taki rabat będzie można wykorzystać do 31.03.2020r. i jest rabatem
produktowym, co oznacza, że można go wymienić na wybrany towar Organizatora.
Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem
polskim.
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Regulamin został opublikowany w dniu 22.11.2019 r. Wszelkie informacje związane z
Promocją, Klienci mogą otrzymać w salonie firmowym RAD-POL Sp. z o.o. we Wrocławiu lub
kontaktując się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: handlowy@rad-pol.com.pl.

