
 

 

1.07.2022 – 31.08.2022 wnętrza 

-bez-  

VAT STOP INFLACJI  

 

REGULAMIN PROMOCJI 

 

1. Promocja organizowana jest przez DOMINO POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Dzierżoniowie, przy ul. Rzeźniczej 4. 

2. Promocja „STOP INFLACJI - Wnętrza bez VAT” (zwana dalej „promocją”) obowiązuje  

w dniach 1.07.2022 – 31.08.2022 w Salonach Wnętrz Domino w Dzierżoniowie i Lubinie i dotyczy produktów z 

asortymentu prezentowanego w Salonach, tj. Płytek ceramicznych, produktów wyposażenia łazienek (miski 

WC, umywalki, baterie, zestawy natryskowe, wanny, kabiny prysznicowe, meble łazienkowe, odpływy 

liniowe), chemia budowlana, beton architektoniczny, skrzydła wewnętrzne (bez ościeżnic), panele 

podłogowe marek AGT, FAUS, WILD-WOOD), tarasy WPC, farby. 

3. Z promocji wyłączone są produkty wyprzedażowe oraz objęte inną promocją lub znajdujące się w „strefie cen 

zaniskich” – mające obniżoną cenę (wyjątek stanowi promocja „Wizualizacja 3D gratis” oraz promocja 

MISKA za 1 zł) 

4. Z promocji wyłączone są: 

- ościeżnice do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych (wyjątek stanowią produkty sprzedawane z usługą 

montażową objęte stawką VAT – 8%) 

- drzwi zewnętrzne (wyjątek stanowią produkty sprzedawane z usługą montażową objęte stawką VAT – 8%) 

- panele podłogowe innych marek niż AGT, FAUS, WILD-WOOD (wyjątek stanowią produkty sprzedawane z 

usługą montażową objęte stawką VAT – 8%) 

- akcesoria do drzwi i podłóg (np. klamki, tuleje wentylacyjne, listwy przypodłogowe, podkłady pod panele) - 

wyjątek stanowią produkty sprzedawane z usługą montażową objęte stawką VAT – 8%. 

5. Warunkiem otrzymania rabatu 18,7% (BEZ VAT) na skrzydła drzwiowe jest zakup kompletnych ościeżnic do tych 

skrzydeł oraz klamek. 

6. Produkty (bez usługi montażowej) biorące udział w promocji objęte są 23% stawką podatku VAT. Podatek 

naliczany jest do kwoty netto (ustawa z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy  

o podatku od towarów i usług ). W związku z tym rabat promocyjny wynosi 18,7% oraz jest odliczany od kwoty 

brutto produktu. 

7. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie zamówienia i wpłacenie zaliczki do dnia 31.08.2022. 

8. Domino Polska zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

9. W kwestiach nie ujętych w regulaminie decyduje kierownik salonu. 

 

 

Zarząd Domino Polska 


