Dnia 27.04.2022r.

REGULAMIN PROMOCJI W OKRESIE 28.04.2022 – 31.05.2022

1. Promocją zostają objęte towary i/lub usługi wyszczególnione w materiałach
reklamowych i zamówione w umowach zawartych w okresie 28.04.2022 –
31.05.2022.
2. Wyszczególniona w materiale reklamowym „Roleta zewnętrzna z montażem” cena
jest przykładową kalkulacją, która zawiera standardowo wyposażoną roletę
zewnętrzną natynkową ST2000 w kolorze srebrny, biały, szary, beż, ciemny brąz,
jasny brąz, kość słoniowa, antracyt i wymiarach 110 x 140 cm (szer. x wys.) oraz
usługę montażu. Podana w reklamie cena obowiązuje przy zakupie minimum 2 szt.
3. Wyszczególniona w materiale reklamowym „Drzwi wejściowe do domu lub
mieszkania z wymianą” cena zawiera standardowo wyposażone drzwi Delta Special
68S w wersji PEŁNE GŁADKIE oraz usługę wymiany, która obejmuje demontaż
obecnej pojedynczej, wąskiej ościeżnicy (demontaż i wykończenie po ościeżnicy
skrzynkowej możliwy za dopłatą), osadzenia nowych drzwi oraz uzupełnienie
ubytków w tynku wg kat. Ia PN. Kalkulacja została wykonana na podstawie katalogu
producenta 2022 edycja 2 z uwzględnieniem korekty cen następującej od
01.05.2022. Opcjonalne tłoczenie Quatro, przeszklenia lub aplikacje dostępne są za
dopłatą. Drzwi standardowo wyposażone są w ościeżnicę PU68 i wówczas
współczynnik Ud=1,4-1,5 W/m2*K - konfiguracja zalecana w zastosowaniu jako
drzwi wejściowe do mieszkania. Dla zewnętrznych drzwi wejściowych do domu
zalecane jest zastosowanie za dopłatą akcesoryjnej ościeżnicy Termo ODS68, przy
użyciu której współczynnik Ud=1,2 W/m2*K dla drzwi 90E pełnych oraz Ud= 1,3
W/m2*K dla drzwi 90E przeszklonych z pojedynczym przeszkleniem np. Pasek Plus
Inox.
4. Wyszczególniona w materiale reklamowym „Okno z wymianą” cena jest
przykładową kalkulacją, która zawiera jednoskrzydłowe okno AS PLUS w kolorze
białym i wymiarach 110 x 140 cm (szer. x wys.) wyposażone w opcjonalny pakiet 3
szybowy o Ug=0,5 W/m2*K oraz usługę wymiany, która obejmuje demontaż okna z
ościeżnicą z PVC lub wąską ościeżnicą drewnianą np. okna szwedzkie, krosnowe
(demontaż okna skrzynkowego za dopłatą), osadzenie i opianowanie oraz
uzupełnienie ubytków w tynku wg kat. Ia PN. Usługa wymiany nie obejmuje
dodatkowych prac i materiałów jak np. malowania, hydroizolacji czy użycia
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materiałów paroszczelnych i paropszepuszczalnych. Podana w reklamie cena
obowiązuje przy zakupie minimum 2 szt. W powyższej kalkulacji opcjonalny pakiet
3 szyb jest wliczony w cenę i wówczas w/w okno o gabarytach 110 x 140 cm osiąga
współczynnik Uw=0,894 W/m2*K przez co spełnia wymagania Warunków
Technicznych na rok 2021, a tym samym jest zgodne z programem Czyste
Powietrze. Dla innych konstrukcji, gabarytów współczynnik Uw będzie innych i
każdorazowo należy sprawdzić zgodność z programem Czyste Powietrze.
5. Wyszczególniona w materiale reklamowym „Drzwi wewnętrzne z czarną szybą i
montażem” cena jest przykładową kalkulacją, która zawiera standardowo
wyposażone drzwi przylgowe Vivento Astoria Black w grupie kolorystycznej FF o
typowej szerokości 60-80 z ościeżnicę DIN regulowaną w zakresie 10-12 cm,
klamką czarną Euforio oraz usługę montażu tj. osadzenia w przygotowanym
otworze w murze (lub innej konstrukcji po ustaleniu) o wymiarach dla „80”
szerokości 87,5 cm (dla innej szerokości analogicznie) i wysokości 205,5 cm (od
poziomu gotowej podłogi). Kalkulacja została wykonana na podstawie katalogu
producenta 2021 edycja 4. Za dopłatą dostępna jest m.in. rozeta-szyld WC, inny
zakres regulacji ościeżnicy, drzwi szerokości 90 lub 100, zmiana grupy
kolorystycznej, demontaż obecnej ościeżnicy (różnica w cenie, dopłata). Podana w
reklamie cena obowiązuje przy zakupie minimum 2 szt.
6. Ceny przedstawione w materiałach reklamowych mogą ulec zmianie w okresie
trwania promocji w przypadku zmiany cen producenta lub dostawcy, opublikowaniu
przez niego nowego cennika lub katalogu lub zmianie cennika usług.
7. Usługa montażu lub wymiany nie obejmują wywozu odpadów. Wywóz odpadów
wielkogabarytowych oraz gruzu może zostać wykonany za dodatkową opłatą.
8. Wszystkie podane ceny dotyczą usług wykonywanych w lokalach mieszkalnych o
powierzchni użytkowej do 150 m2 lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o
powierzchni do 300 m2 i zawierają podatek VAT 8%.
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