
Regulamin Promocji 

„BEZPIECZEŃSTWO i DESIGN” 

 

§ I Organizator Promocji 

Promocja „BEZPIECZEŃSTWO I DESIGN” zwana dalej Promocją organizowana jest przez podmiot 

„Firma PLASTIXAL Mariusz Kołakowski” z siedzibą w Starym Bożejewie, 18-430 Wizna, Stare Bożejewo 

44, NIP 718-129-35-11, REGON 450659383, działający na podstawie Wpisu do CEIDG,  

zwane dalej „PLASTIXAL” lub „Organizatorem” 

 

§ II Czas trwania Promocji 

1. Promocja trwa od dnia 1 grudnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku. 

2. Firma PLASTIXAL zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania 

przyczyn. 

3. O zakończeniu Promocji przed upływem podanego terminu jej trwania firma PLASTIXAL 

powiadomi na swoich stronach internetowych www.plastixal.pl, a także w Salonach Sprzedaży z 5-cio 

dniowym wyprzedzeniem. 

4. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej 

trwania. 

 

§ III Uczestnictwo w Promocji 

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej , zwanych dalej Uczestnikami, które dokonają, w okresie trwania 

Promocji, zakupu produktów objętych promocją, zgodnie z postanowieniami § IV ust. 2 niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ IV. Zasady Promocji 

1. Promocja prowadzona jest we wszystkich Salonach Firmowych firmy PLASTIXAL oraz Salonach 

Partnerskich (zwanym dalej łącznie Salonami Sprzedaży) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

państw, w których znajdują się Salony Partnerskie Organizatora.  

2. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji zakupi okna z serii PREMIUM lub EXCLUSIVE 

otrzyma: 

• 4 zaczepy antywłamaniowe w każdym skrzydle rozwiernym oraz rozwierno uchylnym zgodnie 

z poniższymi możliwościami technologicznymi: 

- skrzydło rozwierno uchylne  o wymiarze  powyżej szerokośći 371mm i wysokośi 841mm 

Poniżej tego wymiaru w zależności od możliwości zastosowanego okucia. 

- skrzydło rozwierne oraz rozwierne z rączką na słupek ruchomy o wymiarze powyżej 

szerokości 841mm i wysokości 841mm.  

Poniżej tego wymiaru w zależności od możliwości zastosowanego okucia. 

- okna uchylne nie są objęte promocją 



• do wyboru klamkę: 

- Hoppe Atlanta Secustik (kolory biały ral 9016, brąz ral 8707, szampańska F2, srebrny F1, 

tytan F9, stare złoto F4)  

lub 

- Medos DUBLIN (kolory biały ral 9016, brąz ral 8019, srebrny, antracyt ral 7016, czarny ral 

9005, złoty) 

 

• w systemach Sereniti, Sereniti plus, Lumaxx oraz Futura szybę wklejoną w technologii STV 
(zgodnie z możliwościami technologicznymi technologii STV) – dotyczy tylko okien w okleinie 
zewnętrznej, obustronnej oraz acrylcolor. Nie dotyczy okien białych obustronnie. 

 

 

§ V Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy kierować na adres: Firma PLASTIXAL, 18-430 

Wizna, Stare Bożejewo 44, z dopiskiem Promocja „BEZPIECZEŃSTWO i DESIGN” lub na adres e-mail: 

biuro@plastixal.pl. Reklamacja powinna obejmować dokładne dane osobowe Uczestnika, nazwę i 

adres Salonu Sprzedaży, w którym dokonano zakupu produktów objętych Promocją, kopię dowodu 

zakupu oraz opis okoliczności, stanowiących podstawę do złożenia reklamacji. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

 

§ VI Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 

2. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.plastixal.pl, a 

także w Salonach Sprzedaży na 5 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. 

3. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na uprawnienia nabyte przed wejściem w 

życie takich zmian. 

4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: 

a) w Salonach Sprzedaży, 

b) na stronie internetowej PLASTIXAL. 

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod 

nazwą „BEZPIECZEŃSTWO I DESIGN”. 


