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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.  

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich 
odbywa się promocja pod nazwą „Jesień z rabatami” 
(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 stosunku do zamówień składanych w okresie 
od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu 
trwania Promocji. 

5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie 
internetowej ekoplast-group.com oraz w siedzibie 
Organizatora. 

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 pełny asortyment produktów 
znajdujących się w ofercie Organizatora (z wyłączeniem: 
osobnej sprzedaży akcesoriów do stolarki otworowej) 

(dalej: Produkty). 

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

(a) w salonie sprzedaży Organizatora przy ul. 
Bronowickiej 10a, 30-084 Kraków; 

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

§ 3.  

1. Po potwierdzeniu dokonania zamówienia objętego 
Promocją, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznej 
zapłaty na rzecz Organizatora zaliczki w wysokości 30% 
kwoty należnej do zapłaty. Pozostałą część należnej 
kwoty Uczestnik zobowiązany jest zapłacić najpóźniej do 
dnia montażu gotówką lub przelewem na rachunek 
bankowy Organizatora.  

2. W przypadku zapłaty w formie przelewu, jest ona uznana 
za dokonaną z chwilą jej zaksięgowania na rachunku 
bankowym Organizatora. 

§ 4.  

Usługi montażu stolarki wraz z dostawą Produktów w ramach 
Promocji będą realizowane w okresie po dniu 31 stycznia 2021 
r. do połowy grudnia 2021. 

§ 5.  

Uczestnik, który w ramach Promocji złoży zamówienie na 
usługę montaż stolarki otworowej wraz z dostawą Produktów  
uprawniony jest do rabatu w wysokości 5% ceny. Rabat dotyczy 
ostatecznej ceny netto usługi montażu z dostawą Produktów. 

III. REKLAMACJE 

§ 6.  

Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają 
prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani 
innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

§ 7.  

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. 

§ 8.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu 
poprzez publikację zaktualizowanej wersji Regulaminu na 
stronie internetowej ekoplast-group.com. Zmiana Regulaminu 
nie modyfikuje warunków Promocji obowiązujących 
Uczestników, którzy złożyli zamówienie przed jej 
wprowadzeniem. 

§ 9.  

W przypadku wystąpienia zakłóceń procesów produkcyjnych 
lub logistycznych u Organizatora w związku z przypadkami siły 
wyższej (zgodnie z § 23 Ogólnych Warunków Wymiany Stolarki 
Otworowej), w szczególności skutków epidemii wirusa SARS-
CoV-2, Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedniego 
wydłużenia terminu realizacji usług montażu stolarki otworowej 
wraz z dostawą Produktów, a nawet odstąpienia od zawartej 
z Uczestnikiem umowy w terminie do 90 (dziewięćdziesięciu) 
dni od dnia wskazanego zgodnie z treścią zawartej umowy jako 
termin wykonania ww. usługi.  

§ 10.  

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.  

§ 11.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2020 r.  

 


