25 LAT GWARANCJI NA 25 LAT PRODMAX
W bieżącym roku FHP PRODMAX obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. Na przestrzeni tego
okresu firma wdrożyła na rynek wiele nowych produktów i ciekawych rozwiązań. Stale
poszerzamy naszą działalność i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. W
związku z naszym jubileuszem będąc świadomymi jakości naszych wyrobów proponujemy
Państwu promocję „25 lat gwarancji na 25 lat Prodmax”.

Regulamin promocji "25 lat gwarancji na 25 LAT
Prodmax"
§ 1. Określenie Organizatora
1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji - sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod
nazwą "25 lat gwarancji na 25 LAT Prodmax" ("Promocja").
2. Organizatorem Promocji jest FHP Prodmax z siedzibą w Sokołowie, kod pocztowy: 05-806,
ul. Sokołowska 38 ("Organizator").
§ 2. Termin i miejsce Promocji
1. Promocja trwa od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. będącego ostatecznym terminem sprzedaży
promocyjnej.
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg
ogólnopolski.
§ 3. Uczestnicy Promocji
1. Uczestnikami Promocji mogą być: osoby prawne i pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, zwane "Uczestnikami" lub "Nabywcami".
Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
§ 4. Zasady Promocji
1. Promocja polega na udzieleniu 25 lat gwarancji na wybrane grupy produktowe określone w
regulaminie dla każdego zamówienia złożonego w czasie trwania promocji.

2. Promocja obejmuje poniższy asortyment dostępny u Organizatora:

•
•
•

Elementy zsypów na pranie (z wyłączeniem drzwiczek)
Elementy systemów kominowych do pieców z zamkniętą komorą spalania i
kondensacyjnych tzw. TURBO (z wyłączeniem elementów uszczelniających)
Elementy systemów rekuperacji z wyłączeniem central wentylacyjnych tzw
„rekuperatorów” oraz przewodu do rekuperacji i wentylacji

3. Uczestnik może skorzystać z Promocji wielokrotnie w czasie jej trwania.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia niniejszego Regulaminu
Promocji w dowolnym momencie. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie
www.prodmax.pl.
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu
i obowiązujące przepisy prawa.
3. W celu otrzymania promocyjnych warunków 25 lat gwarancji klient zobligowany jest do
przestrzegania Ogólnych Warunków Gwarancji na asortyment objęty promocją,
określających warunki montażu oraz konserwacji produktów.
4. Aktualny Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.prodmax.pl oraz
w siedzibie Organizatora.
5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator
zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku
wątpliwości, co do stosowania regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się
do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
6. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi
do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań
związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo
Sąd Powszechny.

Organizator

