Regulamin promocji
§1 Postanowienia wstępne

1. Akcja promocyjna organizowana jest przez firmę In-decor Wrocław z siedzibą przy ul.
Białych Goździków 12 we Wrocławiu.
2. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych które złożyły
zamówienie na wykonanie zabudowy wraz z montażem oraz określiły w umowie rodzaj wybranej oferty promocyjnej.
3. Niniejszy regulamin będzie dostępny dla wszystkich klientów w każdym punkcie handlowym, u
projektantów, na stronie internetowej In-decor Wrocław www.in-decor.com.pl
§2 Czas trwania promocji
1. Akcja promocyjna rozpoczyna się od 01.06.2016 i trwa do 30,08.16
2.Organizatorzy akcji zastrzegają sobie prawo do skrócenia, zmiany czasu promocji po uprzednim
powiadomieniu.
3. Informacja o ewentualnej zmianie czasu trwania promocji zostanie przekazana poprzez nośniki
wskazane w §1 pkt. 3.
§3.Oferta promocyjna
1.Raty 0%- promocją zostanie objęty każdy pełnoletni klient który zostanie poprawnie zweryfikowany
przez bank współpracujący i spełni wszelkie wymogi w procedurze udzielania rat. Raty za towar zostaną
udzielone na okres 10 miesięcy lub 20 miesięcy z odroczoną spłatą o 3 miesiące i nie zostanie obciążony
dodatkowymi kosztami które są warunkiem do uzyskania kredytu .Na towar zakupiony systemem ratalnym nie
przysługują dodatkowe upusty ani rabaty od stałych cen In-decor.
2.Rowelove- do zamówienia zabudowy z drzwiami przesuwnymi powyżej kwoty 4500zł brutto rower z oferty
promocyjnej marki Romet Angel Gratis. Odbiór roweru następuje do 7 dni roboczych od zakończenia realizacji.
3.Do 20% rabatu przy złożeniu jednego zamówienia łącznie na wszystkie wymienione rodzaje zabudowy:
kuchenna,wnękową z drzwiami przesuwnymi,meble łazienkowe oraz zabudowę RTV.
4.Przy złożeniu zamówienia na wszystkie wyżej wymienione wymienione rodzaje zabudowy całościowy projekt
wnętrz mieszkania lub domu GRATIS. Warunkiem jest podpisanie umowy i wpłata zaliczki lub wplata kaucji 600zł
przed wykonaniem projektu. Kaucja zostanie zwrócona przy podpisywaniu zamówienia poprzez obniżenie kwoty
zamówienia. W przypadku braku umowy kaucja nie zostanie zwrócona.
5.Drzwi w profilu aluminiowym Idea w cenie drzwi w profilu stalowym szerokim przy wszystkich rodzajach
wypełnienia.
§4. Postanowienia końcowe
1. Warunkiem skorzystania z promocji sprzedaży jest dokonanie zakupu zabudowy wraz z montażem,
podpisanie umowy sprzedaży w określonych terminach oraz wpłata zaliczek określonych umową.
2. W firmie In-decor doradztwo, aranżacja, wykonanie projektu zabudowy oraz wycena materiałów są usługami
całkowicie bezpłatnymi i niezobowiązującymi.
3. W trosce o najwyższą jakość usług ekipy monterskie wykonujące usługę montażu u klienta podlegają
wyrywkowym kontrolom czy realizacja zamówienia przebiega według najwyższych standardów, dlatego
producent zastrzega sobie możliwość odwiedzin miejsca montażu po uprzednim powiadomieniu
klienta.
4.Promocje nie łącza się i dotyczą materiałów w cenach regularnych firmy In-decor.
5. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

