1.12.2018 – 31.01.2019
Panele Podłogowe +
Podłogi drewniane

Montaż
+ Listwa
GRATIS

REGULAMIN PROMOCJI:
1. Promocja organizowana jest przez DOMINO POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Dzierżoniowie, przy ul. Rzeźniczej 4, zwana dalej promocją.
2. Promocja obowiązuje w dniach 1.12.2018 – 31.01.2019 w Salonach Wnętrz Domino w
Dzierżoniowie i Lubinie.
3. Promocja dotyczy następujących produktów:
1) Panele Marki Wild – Wood - 8mm – montaż gratis,
2) Panele Marki Wild – Wood – 12mm – montaż + listwa gratis,
3) Panele Marki AGT – montaż gratis,
4) Panele Marki Faus – montaż + listwa gratis,
5) Podłogi Marki Wild – Wood (bambus) w systemie pływającym – montaż + listwa gratis,
6) Podłogi Marki Barlinek w systemie pływającym – montaż + listwa gratis,
7) Inne produkty w Salonie oznaczone naklejką promocyjną.
4. Promocja nie dotyczy produktów wyprzedażowych lub objętych inną promocją.
5. Montaż gratis oznacza:
a) Wykonanie usługi w lokalu przygotowanym do montażu tz. usunięte wszystkie elementy
wyposażenia i okładziny podłogowe,
b) Podłoże musi być zgodne z wytycznymi producenta produktu i normami budowlanymi.
c) Montaż gratis obejmuje wyłożenie podłogi bez instalacji listew przejściowych tz ,, dylatacji " i
montażu listew przyściennych,
d) Montaż listew wykończeniowych i przyściennych może nastąpić przy zakupie materiałów i
uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem montażu firmy Domino Polska,
e) promocja dotyczy montażu w systemie ,, pływającym" czyli na zamki w które wyposażony jest
panel lub podłoga drewniana bez użycia kleju zespalającego,
f) Montaż klejowy może zostać wykonany za zgodą kierownika Salonu i po wykonaniu opłaty
zgodnie z cennikiem montażu firmy Domino Polska.
6. Promocji listwa gratis podlegają listwy przyścienne Firmy Doelken wraz z akcesoriami takimi jak
narożniki i złączki zgodnie ze stanem magazynowym firmy do Domino i do ich wyczerpania.
7. W sytuacji braku listwy lub wykończeń np. narożników, zostanie klientowi zaproponowany inny kolor.
8. Brak akceptacji koloru listwy ze strony klienta uważa się za rezygnację z promocji listwa gratis.

9. Warunkiem skorzystania z oferty jest zakup wszystkich materiałów do położenia podłogi (podkład,
folia paroizolacyjna).
10. Termin montażu określany jest wspólnie z Pracownikiem Salonu.

11. Firma Domino ma prawo odmówić montażu jeżeli klient nie wywiązuje się z regulaminu i umowy,
bądź narusza to interes firmy Domino Polska.
12. Montaż Paneli i podłóg w ramach promocji maksymalnie 30 km od siedziby Salonu Domino. W
przypadku większych odległości będzie pobierana opłata za dojazd montażysty.
13. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie zamówienia i wpłacenie zaliczki (30%) do dnia
31.01.2019.
14. Domino Polska zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
15. W kwestiach nie ujętych w regulaminie decyduje kierownik salonu.
Zarząd Domino Polska

