REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SKIEROWANY DO KLIENTÓW
SALONÓW SPRZEDAŻY VIKKING

I. Zasady ogólne
1. Celem akcji promocyjnej „Promocja Zimowa. ZIMA Z VIKKINGIEM”
(zwanej dalej „Promocją”), kierowanej do Klientów salonów sprzedaży VIKKING,
jest umożliwienie zakupu drzwi kompozytowych VIKKING w promocyjnej cenie.
2. Organizatorem Promocji Zimowej 2020 jest VIKKING KTS Sp. z o.o. z siedzibą
w Białej Podlaskiej pod adresem: Aleja Solidarności 4, 21-500 Biała Podlaska,
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000094194
(dalej: Organizator).
3. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji oraz zasady jej organizacji
i przeprowadzenia (dalej: Regulamin).
4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona i możliwa do
pobrania:
a. na stronie internetowej Organizatora: www.vikking.eu,
b. w siedzibie Organizatora, znajdującej się pod adresem: VIKKING KTS Sp. z o.o.,
Aleja Solidarności 4, 21-500 Biała Podlaska, w dni powszednie w godzinach
8.00-18.00
c. w znajdujących się na terenie Polski salonach sprzedaży Partnerów Handlowych
Organizatora biorących udział w Promocji oraz w salonie sprzedaży Organizatora
zlokalizowanym pod adresem Aleja Solidarności 4 (dalej: Salony Sprzedaży).
5.
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6. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych,
będących klientami Salonów Sprzedaży.
7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
8. Rabaty promocyjne nie łączą się sobą. Uczestnik ma możliwość skorzystania z jednego z
przedstawionych w pkt. IV rabatów.
9. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

II. Czas trwania
Promocja trwa od dnia 4 grudnia 2020 r. do dnia 15 stycznia 2021 r.
III. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Promocji staje się osoba wskazana w pkt. I. 5., która dopełniła
poniższych warunków:
a. Złożyła zamówienie w okresie od dnia 4 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020
r. przynajmniej jeden z Produktów wskazanych w pkt. V. u Organizatora bądź w
salonach sprzedaży zawierając umowę dotyczącą zakupu Produktów drzwi
kompozytowych wyraziła bezwarunkową zgodę na to, że dostawa Produktów
nastąpi w okresie od dnia
1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r., przy jednoczesnym prawie
Organizatora do zmiany terminu dostawy Produktów wynikającego z zamówienia
na zasadach określonych w pkt. III.4.,
2. Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy Regulamin.
3. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji zobowiązany jest do zapoznania się i
zastosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
Rabaty określone w niniejszym Regulaminie udzielane są niezależnie od ewentualnych
innych rabatów obowiązujących w czasie trwania Promocji.
4. Organizator informuje, że z uwagi na istniejącą w czasie trwania Promocji sytuację
związaną z zagrożeniem SARS-CoV-2, termin dostawy Produktów wynikający z zamówienia
może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora i/lub Salonu Sprzedaży. W
takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o zmianie terminu
dostawy oraz o nowym terminie dostawy. Zmiana terminu dostawy z przyczyn, o których
mowa w niniejszym punkcie, nie ma wpływu na udzielony Uczestnikowi Rabat. Taka zmiana
terminu dostawy spowodowana przyczynami, za które Organizator i/lub Salon Sprzedaży nie
ponosi odpowiedzialności, nie rodzi odpowiedzialności odszkodowawczej Organizatora ani
Salonu Sprzedaży.
IV. Warianty promocji zimowej
1. KOLOR OD STRONY WEWNĘTRZNEJ za 1 zł – podczas dokonywania wyboru
koloru dodatkowego od strony wewnętrznej drzwi kompozytowych zamiast pełnej
dopłaty za lakierowanie w 2 kolorach zostanie zastosowana cena 1 zł.
2. WYKONANIE NIESTANDARDOWEGO WYMIARU DRZWI za 1 zł –
wybierając wariant wymiarów drzwi kompozytowych w nietypowym rozmiarze z
koniecznością modyfikacji-skrócenia lub zwężenia na dowolną wysokość i szerokość
od wymiarów podanych w tabeli standardowych wymiarów drzwi kompozytowych
VIKKING, uczestnik promocji może skorzystać i otrzymać promocyjną dopłatę 1 zł.
3. WYKONANIE DRZWI W ROZMIARZE XXL za 1 zł – istnieje możliwość
zastosowania dopłaty 1 zł zamiast standardowej dopłaty cennikowej do wykonania
drzwi w maksymalnym rozmiarze powyżej 1070 x 2180 do maksymalnej szerokości
oraz wysokości 1170 x 2450 z wykluczeniem zamków ryglowanych w 5 punktach.
4. WYKONANIE NIESTADARDOWEGO WYMIARU DOŚWIETLA za 1 zł –
istnieje możliwość zastosowania dopłaty 1 zł zamiast standardowej cennikowej
wartości za wykonanie doświetla w rozmiarze pomiędzy standardowymi wymiarami
doświetla.

5. RABAT 2% NA DRZWI KOMPOZYTOWE VIKKING - w przypadku nie
skorzystania z jednego z wyżej wymienionych rabatów Uczestnik promocji ma
możliwość skorzystania z obniżonej ceny na drzwi kompozytowe w wymiarach oraz
kolorach standardowych wskazanych w pkt.V.2 w wysokości 2%. Udzielony rabat
zostanie przyznany w momencie składania zamówienia i jest naliczany kaskadowo.
6. Promocje z pkt. IV 1-5 nie mogą być ze sobą łączone.
7. Rabaty o których mowa w pkt. IV 1-5 zostaną przyznane w sytuacji dokonania przez
Uczestnika przedpłaty w wysokości 100 %.
V. Produkty objęte promocją
1.
Promocją zostały objęte drzwi kompozytowe firmy VIKKING we wszystkich
dostępnych liniach: ULTIMATE, ARCTIC ULTRA, ARCTIC PLUS, ARCTIC oraz TOP.
Rabat o którym mowa w pkt. IV 1., drugi kolor w drzwiach kompozytowych może zostać
dodany w następujących kolekcjach: CLASSIC, DIPLOMAT, VINTAGE, 3D, STONE.
2.
Rabaty o których mowa w pkt. IV 2-5 może zostać przyznany w kolekcjach:
CLASSIC, DIPLOMAT, VINTAGE, 3D, STONE oraz DUO COLOR.
VI. Ponowienia końcowe
1. Rabaty określone przez Organizatora nie łączą się ze sobą. Uczestnik promocji ma
możliwość skorzystania z jednego rabatu w ramach Promocji. Rabat zostanie
przyznany tylko na zamówienia złożone na drzwi kompozytowe w czasie trwania
promocji tj. 04 Grudzień 2020 – 15 styczeń 2021.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym
zawiadomieniu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej
Organizatora oraz mediów społecznościowych nie powoduje utraty przez Uczestnika
praw nabytych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Promocji przy
jednoczesnym zawiadomieniu o tym Uczestników za pośrednictwem strony
internetowej Organizatora.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
5. 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. 22 kodeksu cywilnego) oraz kodeks cywilny
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2020 r.
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