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REGULAMIN PROMOCJI 
 

„Kupuj na raty” 
 

W związku z planowaną akcją promocyjną „Kupuj na raty” wprowadza się następujący 
regulamin promocji , zwany dalej „Regulaminem”: 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Kupuj na raty” jest Komandor Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi, ul 

Pojezierska 95 d 91-341 Łódź , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Łodzi 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000083067, NIP; 726 22 86 030 
 
2. Niniejszy regulamin będzie dostępny u Organizatora biorącego udział w akcji promocyjnej oraz u 

Projektantów Komandora. 

 

§2 CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 
 

 

1. Akcja „Kupuj na raty” odbędzie się w dniach od 18.06.2020 do 20.07.2020r. w godzinach otwarcia 

punktów sprzedaży. 

2. W akcji promocyjnej „Kupuj na raty” biorą udział wszystkie autoryzowane punkty sprzedaży 

Komandor Łódź S.A. w województwie łódzkim i świętokrzyskim. 

 

§ 3 OFERTA PROMOCYJNA 

 
1. Akcja promocyjna „Kupuj na raty” skierowana jest do klientów detalicznych, za których uważa się 

osoby fizyczne dokonujące czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą 

lub zawodową (klientów indywidualnych), które złożą zamówienie na wykonanie zabudowy 

(rozumianej jako front + wnętrze lub jeden z tych elementów wraz z montażem) w ilości 

wskazującej na zakup dla potrzeb indywidualnych. 
 
2. Klient korzystający z rabatów przyznawanych w trakcie akcji promocyjnej zobowiązany jest umówić się 

na pomiar w trakcie trwania akcji tj. od 18.06.2020 do 20.07.2020r. 
 
3. Zasady akcji promocyjnej: 
 

Klient może skorzystać z jednej z trzech opcji: 
 

a) 10 % rabatu na elementy zabudowy ( bez wartości montażu) 
 

b) Rozłożenia wartości całego zamówienia na nieoprocentowane raty 0% z RRSO=0%, okres 

rozłożenia płatności może być kolejno na 10, 20 rat przy zachowaniu maksymalnego  rabatu 5% 

c) Rozłożenia wartości całego zamówienia na oprocentowane raty  z odroczeniem o 3 miesiące ( 

oprocentowanie zależne od ilości rat. Klient przed podpisaniem kredytu musi otrzymać symulację z 

kosztami kredytu) przy zachowaniu 10 % rabatu. 
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4. Przez złożenie zamówienia o którym mowa w punkcie 1 w § 3 niniejszego Regulaminu uznaje się 

podpisanie zamówienia na podstawie wcześniej wykonanego pomiaru w terminie 14 dni od 

zakończenia akcji, które zostanie poprzedzone pomiarem w domu klienta. 
 
5. Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami i rabatami. 
 
6. Akcją promocyjną nie są objęte produkty zamówione przez klientów w okresie poprzedzającym akcję 

promocyjną „ Kupuj na raty” 

 
 

§ 4 REKLAMACJE 
 

 

1. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej „Kupuj na raty” oznacza zgodę na warunki promocji 

określone niniejszym Regulaminem. 
 
2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją Promocyjną należy składać do Organizatora na 

piśmie wraz z dokładnym opisem reklamacji, z zaznaczeniem, że dotyczy „Kupuj na raty” w 

terminie do 14 dni licząc od daty zakończenia Akcji. Reklamacje złożone po upływie 14 dni od 

daty zakończenia Akcji nie będą rozpatrywane. 
 
3. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, i udzieli 

odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. 
 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 
1. U Organizatora doradztwo, aranżacja, pomiar, wykonanie projektu oraz wyceną materiałów są 

usługami całkowicie bezpłatnymi i niezobowiązującymi. 
 
2. W trosce o najwyższą jakość usług ekipy monterskie wykonujące usługę montażu w Państwa 

mieszkaniu podlegają wyrywkowym kontrolom czy realizacja zamówienia przebiega według 

najwyższych standardów, dlatego producent zastrzega sobie możliwość odwiedzin miejsca montażu 

po uprzednim powiadomieniu klienta. 

3. Dojazd na pomiar jest płatny i uzależniony od miejsca wykonywanej usługi, jednak nie mniej niż 50 zł ( 

słownie pięćdziesiąt złotych 00/100). Kwota ta odliczana jest w momencie podpisania zamówienia. 
 
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 
 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2020 roku, i obowiązuje przez okres Akcji 

Promocyjnej. 

6.     Regulamin dostępny jest na stronie www.komandor.pl oraz w salonach firmowych Organizatora.  

7.     Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 42 640 70 00 lub pod 

adresem: centrum@komandor.pl 

8.     Za wszystkie dane osobowe przekazane firmie Komandor Łódź S.A.  odpowiada Organizator. W firmie 

Komandor Łódź S.A. obowiązuje Polityka Prywatności, która określa sposób przetwarzania i ochrony 

danych osobowych.
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