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REGULAMIN PROMOCJI „LATO Z EKOPLAST” 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1 
 

1) Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Lato z Ekoplast” (dalej: 

Promocja). 

2) Organizatorem Promocji jest EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie, Kokotów 913, 32-002 

Kokotów, NIP 6792670020, REGON: 356266133, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział 

XII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000594518, z kapitałem zakładowym 6 415 

382,00 zł (sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote) wpłaconym w 

całości (dalej: Organizator). 
3) Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych, będących konsumentami w rozumieniu art 221  

kodeksu cywilnego (dalej: Uczestnik). 

4) Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 

31 sierpnia 2022 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Promocji. 

5) Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.ekoplast-

group.com/pl  

6) Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się w ramach wszelkich stosunków prawnych powstałych 

w związku z udziałem Uczestnika w Promocji. 

 
 

II. WARUNKI PROMOCJI  
 

§ 2 
 

1) Promocja obejmuje następujące produkty: 
a) okna I drzwi balkonowe PVC - wszystkie modele oraz wersje kolorystyczne dostępne w ofercie 

Organizatora,  

b) drzwi zewnętrzne PVC,  

c) drzwi tarasowe PVC przesuwno-uchylne PSK,  

d) drzwi tarasowe przesuwne HS PVC ,  

e) okna i drzwi balkonowe aluminiowe - wszystkie modele oraz wersje kolorystyczne dostępne 

w ofercie Organizatora,  

f) drzwi zewnętrzne aluminiowe,  

g) drzwi przesuwno-uchylne PSK aluminiowe,  

h) drzwi tarasowe - przesuwne HS aluminiowe,  

i) rolety zewnętrzne dostępne w ofercie Organizatora (dalej: Produkty). 

2) Promocja obejmuje zamówienia złożone przez Uczestnika w okresie jej trwania:  

a) w siedzibie Organizatora, znajdującej się pod adresem: Kokotów 913, 32-002 Kokotów, 

b) drogą mailową pod adresem: oferty@ekoplast-group.com, 

c) w siedzibie Uczestnika Promocji. 
 

§ 3 
 

1) Po potwierdzeniu dokonania zamówienia Produktów objętych Promocją, Uczestnik zobowiązany jest 

do niezwłocznej zapłaty na rzecz Organizatora zaliczki w wysokości 30% kwoty należnej do zapłaty. 

Pozostałą część kwoty należnej do zapłaty, Uczestnik musi uiścić przelewem na konto bankowe 
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Organizatora min. na 2 dni przed dostawą/ montażem Produktów lub gotówką najpóźniej w dniu 

dostawy/ montażu.  

2) W przypadku zapłaty w formie przelewu, jest ona uznana za dokonaną z chwilą jej zaksięgowania na 

rachunku bankowym Organizatora. 

3) Po potwierdzeniu przez Organizatora zapłaty zaliczki określonej w ust. 1, Produkty objęte Promocją 

muszą być zlecone na produkcję w czasie trwania promocji, zgodnie z § 1 ust. 4. 

4) W przypadku złożenia zamówienia na Produkty uznawane przez Organizatora za nietypowej 

konstrukcji bądź w niestandardowym kolorze, lub gdy montaż Produktu ze względów technicznych 

wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, Organizator może wydłużyć termin realizacji zamówienia o 

dodatkowe 30 dni roboczych bez ponoszenia kar umownych. 
 

§ 4 
 

1) Uczestnik, który w ramach Promocji złoży zamówienie na Produkty wymienione w § 2 ust. 1 lit. a - i, 

uprawniony jest do zniżki w wysokości do 10% od wartości zamówienia netto.  

2) W przypadku wpłaty przez Uczestnika 100% należnej kwoty zamówienia za Produkty objęte Promocją, 

Organizator udzieli dodatkowego rabatu w wysokości 3% od wartości zamówienia.  

3) Wartość zamówienia nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT).  

4) Usługa montażu nie jest objęta rabatem. 
 
 

III. REKLAMACJE  
 

§ 5 
 

Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub 

gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 
 

IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  
 

§ 6 
 

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie inne treści dotyczące Promocji, 
udostępniane Uczestnikowi w jakiejkolwiek formie, mają jedynie charakter informacyjny i nie wiążą 
Organizatora. 

 

§ 7 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez publikację zaktualizowanej wersji Regulaminu 

na stronie internetowej www.ekoplast-group.com/pl . Zmiana Regulaminu nie modyfikuje warunków Promocji 

obowiązujących Uczestników, którzy złożyli zamówienie przed jej wprowadzeniem. 

 

§ 8 
 

Jeżeli niektóre z postanowień Regulaminu są nieważne, nieskuteczne lub wadliwe w inny sposób, zostają one 

zastąpione z mocy niniejszego postanowienia ważnymi i niewadliwymi postanowieniami o treści i skutkach 

prawnych możliwie zbliżonych pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym w stosunku do postanowień 

zastępowanych, a Regulamin pozostaje w mocy co do pozostałych postanowień. 
 

§ 9 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

 


