
1 
 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2023 
Zarządu BEL-POL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

z dnia 03.01.2023r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu promocji „Pomiar za 1 zł i montaż w cenie przy zakupie paneli laminowanych” 

 

REGULAMIN PROMOCJI „POMIAR ZA 1 ZŁ I MONTAŻ W CENIE PRZY ZAKUPIE PANELI 

LAMINOWANYCH” 

1. Promocja –  na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, sprzedaż paneli laminowanych 

w sklepach stacjonarnych Organizatora (szczegółowy wykaz i lokalizacja sklepów objętych 

Promocją znajduje się pod adresem: https://bel-pol.pl/oddzialy z wyłączeniem wskazanych 

tam sklepów z oznaczeniem jako: hurtowych, inwestycyjnych i partnerskich) oraz dodatkowo 

w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu wraz z usługą montażu 

organizowana pod nazwą „Pomiar za 1 zł i montaż w cenie przy zakupie paneli 

laminowanych” i zwana dalej "Promocją". 

2. Promocja trwa od dnia 04.01.2023r. do dnia 31.03.2023r. lub do wyczerpania zapasów 

produktów objętych Promocją. 

3. Organizatorem promocji jest 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 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych 

Organizatora (szczegółowy wykaz i lokalizacja sklepów objętych Promocją znajduje się pod 

adresem: https://bel-pol.pl/oddzialy z wyłączeniem wskazanych tam sklepów z oznaczeniem 

jako: hurtowych, inwestycyjnych i partnerskich) oraz dodatkowo w sklepach wymienionych w 

Załączniku nr 1 do Regulaminu.  

5. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich klientów detalicznych (osobą fizyczną, 

składający zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą 

lub zawodową) zwanych dalej „Odbiorcami” lub „Uczestnikami” dokonujących zakupów w 

sklepach stacjonarnych Organizatora (szczegółowy wykaz i lokalizacja sklepów objętych 

Promocją znajduje się pod adresem: https://bel-pol.pl/oddzialy z wyłączeniem wskazanych 

tam sklepów z oznaczeniem jako: hurtowych, inwestycyjnych i partnerskich) oraz dodatkowo 

w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

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

Sp. z o.o. 

7. Promocja, z zastrzeżeniem pkt. 8-10 poniżej, niniejszego Regulaminu będzie polegała na tym, 

że Odbiorca kupujący min. 20m2 paneli laminowanych będzie mógł uzyskać za kwotę 1 zł 

pomiar oraz montaż przez przedstawicieli Organizatora w cenie zakupu paneli. Promocją 

objęte są wyłącznie panele wskazane przez Organizatora na stronie internetowej 

https://www.bel-pol.pl/aktualne_promocje oraz minimalna cena detaliczna panela 

podłogowego objętego Promocją wynosi 50 zł / m2. 

8. Promocja dotyczy standardowego montażu paneli z zastrzeżeniem, że ułożenie materiału 

dokonane zostanie na przygotowanym już przez Odbiorcę podłożu spełniającym wymogi 

https://bel-pol.pl/oddzialy
https://bel-pol.pl/oddzialy
https://bel-pol.pl/oddzialy
https://www.bel-pol.pl/aktualne_promocje
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producenta zawarte w karcie technicznej produktu w systemie pływającym w sposób 

standardowy (równolegle bądź przeciwlegle do kierunku padania światła).  

9. W przypadku kiedy podłoże nie zostanie przygotowane zgodnie z pkt. 8,  Organizator będzie 

uprawniony do odstąpienia od montażu do czasu doprowadzenia warunków lokalu do 

właściwych jednak nie później niż do 31.12.2023r.  

10. Promocja obowiązuje wyłącznie przy jednoczesnym zakupie wszystkich akcesoriów 

wykończeniowych wymaganych przez producenta do prawidłowego wykonania podłogi w 

systemie pływającym tj. folia paroizolacyjna, podkład podłogowy, panel laminowany, listwa 

przypodłogowa i dylatacyjna z zastrzeżeniem pkt. 11. 

11. Promocja nie obejmuje montażu listew przypodłogowych i dylatacyjnych. Wszelkie prace 

dodatkowe polegające między innymi: na montowaniu np. listew przypodłogowych, 

dylatacyjnych, akrylowanie; równaniu podłoża wiążą się z koniecznością wykonania 

dodatkowej kalkulacji i stanowią koszt Odbiorcy. 

12. Ostateczny, całkowity koszt usługi możliwy jest do oszacowania po wykonaniu pomiaru przez 

ekipę montażową.  

13. W przypadku przeprowadzenia Promocji niezgodnie z Regulaminem Odbiorcy przysługuje 

prawo złożenia reklamacji. 

14. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od skorzystania z Promocji. 

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres 

siedziby Organizatora. 

16. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamacje zostanie 

poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania  przez Organizatora 

w formie w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne. 

17. Reklamacja zgłoszona po terminie, o którym mowa w pkt. 14, nie wywołuje skutków prawnych. 

18. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika raz dokładny 

opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać przesłana z dopiskiem PROMOCJA: 

„Pomiar za 1 zł i montaż w cenie przy zakupie paneli laminowanych”. 

19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO), BEL-POL Sp. z o.o. informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych (Administrator) jest BEL - POL sp. z o.o. z siedzibą w 

Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, KRS 0000136320. 

2) Zakres danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Administratora obejmuje 

dane kontaktowe oraz identyfikacyjne podane przez Uczestnika. 

3) Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w następującym celu: 

a) objęcia Promocją na żądanie Uczestnika w razie spełnienia kryteriów Promocji oraz 

dokonania zamówienia — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
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b) spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym przeprowadzenia 

postępowania reklamacyjnego - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie 

przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora  z obowiązków 

wynikających z przepisów prawa; 

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną takiego 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane 

osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony 

interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą 

ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami). 

4) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania ciążących 

na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia 

takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. 

5) Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania a także do przenoszenia danych. 

6) Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

7) W sprawach związanych z ochroną danych Uczestnik może kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych powołanym w BEL-POL sp. z o.o., adres e-mail: ochronadanych@bel-

pol.com.pl. 

8) Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, jeśli Uczestnika zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza 

obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych. 

9) Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do Państw trzecich. 

10) Dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały 

zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i 

podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o 

ochronie danych osobowych. 

11) Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

20. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z 

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

określonych w nim zasad. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  

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

siedzibie Organizatora tj.: BEL-POL Sp. z o.o. ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica.  

22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów obowiązującego 

prawa.  

http://www.bel-pol.pl/
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23. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowych mają charakter informacyjny i nie 

stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

24. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności promocyjnych oraz zmian specyfikacji produktów. 

Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie internetowej. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „MONTAŻ W CENIE PRZY ZAKUPIE PANELI 

LAMINOWANYCH” 

 

 LISTA DODATKOWYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY OBJĘTYCH 

PROMOCJĄ 

L.p. 
Ew. nazwa punktu 

sprzedaży/Miejscowość 
Kod pocztowy Ulica 

1 Płock 09-410 ul. Wyszogradzka 140/MS2  

2 Krosno Odrzańskie 66-600 ul. Kościelna 3A 

3 Zielona Góra 65-001 ul. Wrocławska 20A 

4 Awin Andrychów 34-120 ul. Batorego 2 

5 Awin Sucha Beskidzka 34-200 ul. Mickiewicza 22 

6 Awin Wadowice 31-100 ul. Kopernika 10 

7 Bik-Bud Skoczów 43-430 ul. Górecka 32D 

8 Dom-Styl Czeladź 41-250 ul. Szpitalna 9A 

9 Domex Czechowice-Dziedzice 43-502 ul. Kolejowa 54 

10 Korian Jaworzno 43-600 ul. Grunwaldzka 263 

11 HDK Racibórz 47-400 ul. Rudzka 101A 

12 Menos Cieszyn 43-400 ul. Katowicka 15 

13 Kar-Mon Żory 44-240 ul. Wodzisławska 12 
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14 Kar-Mon Rybnik 44-200 ul. Marii Curie Skłodowskiej 1B 

15 EGO Tomaszów Mazowiecki 97-200 ul. Legionów 20 

16 Tom-Stal Zgierz 95-100 ul. Łódzka 11/15 

17 Daf Trzebnica 55-100 ul. Prusicka 22A 

18 Mat-Bud Rawicz 63-900 ul. Sarnowska 10A 

19 Gorzów Wielkopolski 66-400 ul. Myśliborska 31 

20 Choszczno 73-200 ul. Wolności 30 

21 MDM Line Sp. z o.o. Gniezno 62-200 ul. Roosvelta 89A 

22 
Centro-Bud Ostrów 

Wielkopolski 
63-400 Aleje Słowackiego 2B 

23 Karbas Turek 62-700 ul. Kazimierza Wielkiego 2A 

24 Łowicz 99-400 ul. 3 Maja 14 

25 Sochaczew 96-500 ul. Ułanów Jazłowieckich 9 

26 Puławy 24-100 ul. Piaskowa 13 

27 Puławy 24-100 ul. Lubelska 55 

28 Decor Kościan 64-000 ul. Leona Ciszaka 6/1 

29 Centro-Bud Rychwał  62-570 ul. Grabowska 1 

30 Ren Koło 62-600 ul. Konopnickiej 44 

31 PW Monstal Żagań 68-100 ul. Browarniana 2 


