Regulamin promocji "Świąteczne wietrzenie magazynów”
1. Organizatorem promocji pod nazwą “Świąteczne wietrzenie magazynów” („Promocja”) jest
CERMAG Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 38-40, kod 53 – 611, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000018571, NIP 894-19-20-984, REGON 930959381 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych Cermag we Wrocławiu (ul. Strzegomska
38-40), Łodzi (ul. Brukowa 15B), Opolu (ul. Prószkowska 54) oraz Jeleniej Górze (ul. Jana III
Sobieskiego 47), a także w sklepie internetowym www.cermag24.pl.
3. Promocja 10% dotyczy produktów z aktualnego katalogu „Magazyn Dobrych Cen”
(http://www.cermag.com.pl/katalog/index.php). Promocja nie łączy się z innymi promocjami w
Salonie i rabat 10% naliczany jest od ceny, widniejącej w katalogu „Magazyn Dobrych Cen”.
4. Promocja 25% dotyczy wszystkich pozostałych produktów w regularnych cenach detalicznych
brutto. Promocja nie łączy się z innymi promocjami w Salonie, a rabat 25% naliczany jest od ceny
regularnej (katalogowej) produktu.
5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w
rozumieniu art. 221 k.c. oraz osób, prowadzących działalność gospodarczą (np. Architekci), którzy w
okresie obowiązywania Promocji złożą w Cermagu zamówienie na produkty oraz wpłacą zaliczkę (w
kasie lub przelewem w terminie, objętym promocją – liczy się data realizacji przelewu) w wysokości,
wymaganej przez przyjmującego zamówienie Doradcy Klienta.
6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod
warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych
funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/
rabatowymi, obowiązującymi w Cermagu w czasie trwania Promocji.
8. Promocja obowiązuje od dnia 28.12.2020 r. od godz. 9:00 do dnia 31.12.2020 r. do godz. 19:00.
9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.cermag.com.pl
11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich
zgłoszenia.
12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28.12.2020 r.
Wrocław, 22.12.2020 r.

