Regulamin promocji „Gwarancja najniższej ceny”
§ 1 Informacje ogólne
1. Organizator promocji – MEBLE HEBAN E.A. MUCHA, ul. Bialska 46, 23-300 Janów Lubelski, NIP:
862-100-34-30, zwany dalej Organizatorem.
2. Promocja – oferta specjalna przygotowana przez Organizatora dla Uczestników promocji
3. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady organizacji Promocji. Regulamin jest jedynym
dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.
4. Uczestnik promocji – pełnoletnia osoba fizyczna, dokonująca zakupu towaru w salonach meblowych
HEBAN w okresie trwania promocji, akceptująca warunki promocji.
§ 2 Czas trwania promocji
Promocja trwa od 9 grudnia 2014r. do 31 stycznia 2015 r
§ 3 Warunki promocji
1. Uczestnikiem promocji jest Klient dokonujący zakupu mebli w salonach:

•
•
•
•
•

HEBAN Elite w Chełmie, ul. Chemiczna 15
HEBAN Family w Chełmie, ul. Chemiczna 6
HEBAN Elite w Przemyślu, ul. Zyblikiewicza 9
HEBAN w Hrubieszowie, ul. Dworcowa 10
HEBAN w Krasnymstawie, ul. Graniczna 4

2. Aby skorzystać z promocji należy w momencie zakupu okazać aktualny materiał reklamowy lub
pisemną ofertę innego salonu meblowego zawierającą cenę takiego samego produktu, od tego
samego

producenta,

o

takich

samych

właściwościach,

wykończeniu

i

parametrach

technicznych.
3. W przypadku ofert w postaci wyceny „pod klienta” musi być ona oznaczona pieczątką salonu
konkurencyjnego i podpisana przez sprzedawcę.
4. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, wyprzedażami oraz rabatami
obowiązującymi w salonach meblowych organizatora promocji.
§ 4 Warunki promocji
1. Zwroty różnicy w cenie zakupu, a ceną w konkurencyjnych salonach można uzyskać najpóźniej
w terminie 7 dni od daty zakupu.
2. Aby otrzymać zwrot różnicy w cenie należy zgłosić się do salonu meblowego HEBAN Elite w
Przemyślu wraz z dowodem zakupu oraz aktualną ofertą innego salonu meblowego
zawierającą cenę takiego samego produktu, od tego samego producenta, o takich samych
właściwościach, wykończeniu i parametrach technicznych.
§ 5 Promocja nie dotyczy
1. cen oferowanych przez Sprzedawców prowadzących działalność za pośrednictwem Internetu,
2. ofert producentów towarów i hurtowników,
3. ofert dotyczących wyprzedaży, końcówek serii, promocji
4. ofert wynikających z likwidacji sklepu

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Dokonanie zakupu na zasadach określonych w § 3, 4, 5 Regulaminu jest równoznaczne z
akceptacją postanowień Regulaminu.

2. 2. Regulamin dostępny jest w punkcie sprzedaży Organizatora oraz na jego stronie internetowej
www.mebleheban.com.pl, www.hebanelite.pl - w zakładce „Promocje”.
7. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane pisemnie (na adres
Organizatora) najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Reklamacje
rozpatrywać będzie specjalnie powołana do tego komisja – powołana przez Organizatora i
składająca się przynajmniej z 3 osób – w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia
(zgłoszenia) reklamacji. Uczestnik promocji zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie
rozpatrzenia reklamacji.
8. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Uczestnik promocji niezadowolony ze sposobu
rozpatrzenia reklamacji przez komisję może skierować sprawę na drogę postępowania
sądowego.

