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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2021 

Zarządu BEL-POL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

z dnia 23.12.2021r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu promocji „Montaż drzwi za 1 zł i klamka za 1zł” 
 

 

REGULAMIN PROMOCJI „MONTAŻ DRZWI ZA 1 ZŁ I KLAMKA ZA 1 ZŁ” 

 

 

1. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem wprowadza się na czas oznaczony 

sprzedaż promocyjną drzwi w sklepach stacjonarnych (w tym sklepach partnerskich – 

franczyza, których szczegółowa lokalizacja zostanie wymieniona w Tabeli na końcu 

Regulaminu) wraz z usługą montażu pod nazwą „Montaż drzwi za 1 zł i klamka za 1 zł” i 

zwana dalej "Promocją".  

2. Promocja trwa od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.03.2022r., może zakończyć się wcześniej w 

przypadku wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją. Dopuszcza się, że montaż 

kupionych drzwi w okresie obowiązywania promocji może nastąpić po zakończeniu promocji.    

3. Organizatorem promocji jest firma BEL-POL Sp. z o.o.  z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 

10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, kapitał zakładowy 

w wysokości 10 050 000,00 zł wpłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem”. 

4. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach 

wskazanych w Tabeli na końcu Regulaminu.  

5. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich klientów detalicznych (klient 

detaliczny rozumiany jest jako osoba fizyczna, składająca zamówienie w celu niezwiązanym 

bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową) zwanych 

dalej „Odbiorcami”  dokonujących zakupów w sklepie stacjonarnym wskazanym w Tabeli na 

końcu Regulaminu. 

6. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez  

Organizatora w tym samym czasie. 

7. Promocja, z zastrzeżeniem pkt. 8, niniejszego Regulaminu będzie polegała na tym, że 

Odbiorca kupujący drzwi będzie mógł uzyskać za kwotę 1 zł montaż drzwi przez 

przedstawicieli Organizatora, a także kupić za cenę 1 zł klamkę do montowanych drzwi, na 

następujących warunkach: 

1) promocją są objęte wyłącznie drzwi wewnętrzne kupione przez Odbiorcę w komplecie 

stanowiącym: skrzydło drzwiowe i ościeżnicę;  

2) w celu skorzystania z niniejszej promocji zakup musi dotyczyć minimum 2 sztuk drzwi 

wewnętrznych (to jest kompletu w postaci: skrzydła drzwiowego i ościeżnicy), przy czym 

wybór będzie mógł nastąpić wyłącznie spośród drzwi wskazanych przez Organizatora na 

stronie internetowej https://www.bel-pol.pl/aktualne_promocje;  

3) promocja obejmuje możliwość kupienia do każdej sztuki drzwi, jednego kompletu klamek 

spośród klamek wskazanych przez Organizatora objętych Promocją. W różnych sklepach 

mogą być w ramach promocji proponowane różne rodzaje klamek w zależności od 

dostępności. 

4) promocyjny montaż polega na osadzeniu drzwi  w miejscach  przygotowanych przez 

Odbiorców zgodnie z zaleceniami producenta drzwi odnośnie podłoża, a także w 

odpowiednio wykonanych otworach. W przypadku gdy podłoże oraz otwory nie zostaną 
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przygotowane przez Odbiorcę w sposób określony zgodnie z zaleceniami producenta 

drzwi, Organizator będzie uprawniony do odstąpienia od montażu do czasu 

dostosowania miejsca montażu do warunków zgodnych z zaleceniami producenta drzwi.  

5) w celu uniknięcia wątpliwości, Promocja nie obejmuje: prac związanych z 

przygotowaniem otworu montażowego; prac budowalnych i wykończeniowych,  

przerabiania, skracania i innych prac związanych z dopasowaniem drzwi do istniejących 

warunków; materiałów montażowych to jest w szczególności: silikonów, piany 

montażowej, akrylu; a także transportu i wniesienia drzwi; zabezpieczenia 

przeciwwilgociowego podstawy ościeżnicy; demontażu starych drzwi wcześniej 

zamontowanych w tym miejscu oraz ich  unieszkodliwienia. Koszty materiałów, prac i 

innych czynności wymienionych w niniejszym ustępie  pokryje Odbiorca. 

8. Promocja obowiązuje pod warunkiem, że Odbiorca zgłosi Sprzedawcy, że chce dokonać 

zakupów w ramach Promocji najpóźniej przed złożeniem zamówienia i wyłącznie przy 

jednoczesnym zamówieniu montażu (sprzedaż bez montażu nie będzie objęta niniejszą 

promocją), a także: 

a) pod warunkiem wykonania przez przedstawicieli Organizatora pomiaru otworów, w 

których będą montowane drzwi przez Organizatora 

b) pod warunkiem zapłacenia przez Odbiorcę za materiały montażowe niezbędne do 

wykonania promocyjnego montażu w kwocie brutto 35 zł (słowne: trzydzieści pięć 

złotych) za montaż każdej sztuki drzwi zakupionej w ramach Promocji,  

9. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Obiorcę z 

Regulaminem i jego akceptacją w całości. Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych w nim zasad. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  

10. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.bel-pol.pl oraz w wersji papierowej w 

siedzibie Organizatora.  

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów obowiązującego 

prawa. 

12. Wszelkie informacje o niniejszej Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają 

charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
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LISTA PUNKTÓW SPRZEDAŻY OBJĘTYCH PROMOCJĄ 

 

 

lp miejscowość kod ulica 

1 Bełchatów  97-400 ul. Stanisława Staszica 30 

2 Bielsko Biała 43-300 ul. Komorowicka 39 

3 Gdańsk 80-266 Al. Grunwaldzka 211 

4 Gdańsk Morski 80-174 Przywidzka 10A 

5 Gdańsk Osowa 80-299 Spacerowa 48 

6 Gdynia 81-225 ul. Morska 62 

7 Gliwice 44-100 ul. Pszczyńska 305 

8 Jelenia Góra 58-500 ul. Sudecka 22  

9 Katowice 40-203 ul. RAWA Al. Roździeńskiego 97 

10 Kielce 25-558 ul. Zagnanska 71 

11 Kraków 30-418 ul. Zakopiańska 56 

12 Kraków (PORTA) 30-418 ul. Zakopiańska 56,58 

13 Kraków 31-358 ul. Jasnogórska 

14 Legnica 59-220 ul. Schumana 11 

15 Lębork 84-300 ul. Gdańska 110 / A1 

16 Lubin 59-300 ul. Zwierzyckiego 3 

17 Lublin 20-147 Al. Spółdzielczości Pracy 88 

18 Łódź Victoria 91-222 ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 92 

19 Łódź Port 93-457 ul. Pabianicka 245 

20 Nowa Sól 67-100 ul. Piłsudskiego 40 

21 Opole Karolinka 45-837 Wrocławska 152 

22 Pabianice 95-200 ul. Partyzancka 172 

23 Piotrków Tryb. 97-300 ul. Kostromska 37 

24 Poznań 61-240 ul. Szwedzka 10A 

25 Poznań A2 60-004 ul. Głogowska 440 

26 Szczecin 71-083  Ul. Santocka 39 

27 Świdnica  58-100 ul. Strzelińska 4 

28 Toruń 87-100 ul. Polna 129 

29 Tychy 43-100 ul. Towarowa 2c 

30 Wałbrzych 58-306 ul. Wrocławska 113  

31 Wejherowo 84-200  ul. Graniczna 1  
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32 Wrocław 51-423 ul. Brucknera 25-43 

33 Wrocław-Kobierzyce 55-040 ul. Czekoladowa 20  

34 Wrocław Domar 53-680 ul. Braniborska 14 

35 Warszawa Janki 05-090 Pl. Szwedzki 3 

36 Warszawa Okęcie 02-183 ul. Krakowska 61 

37 Warszawa Targówek 03-286 ul. Malborska 37 

 


