
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2020 
Zarządu BEL-POL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

z dnia 01.01.2020r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu promocji „Montaż w cenie przy zakupie paneli laminowanych” 

 
 

REGULAMIN PROMOCJI „MONTAŻ W CENIE PRZY ZAKUPIE PANELI 
 LAMINOWANYCH” 

 
 

1. Promocja –  na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, sprzedaż paneli laminowanych 
w sklepach stacjonarnych (w tym sklepach partnerskich – franczyza) wraz z usługą montażu 
organizowana pod nazwą „Montaż w cenie przy zakupie paneli laminowanych” i zwana dalej 
"Promocją". 

2. Promocja trwa do dnia 31grudnia 2020r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych 
Promocją. 

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 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
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 
sklepie stacjonarnym (w tym sklepach partnerskich – franczyza). 

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

7. Promocja wymaga zakupu min. 20m2 paneli laminowanych, przy czym minimalna cena 
detaliczna panela podłogowego objętego Promocją wynosi 45zł / m2 z zastrzeżeniem pkt. 10 
niniejszego Regulaminu. 

8. Promocja dotyczy standardowego montażu paneli z zastrzeżeniem, że ułożenie materiału 
dokonane zostanie na przygotowanym już przez Odbiorcę podłożu spełniającym wymogi 
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.  

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. 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.  

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

15. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji określone są w niniejszym Regulaminie 
oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa. Wszelkie informacje dostępne w 
materiałach reklamowych mają charakter informacyjny. 


