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REGULAMIN PROMOCJI        

“Czarny Tydzień, Black Friday -10%”  

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

§ 1 [Określenie Organizatora]  

1.  Organizatorem akcji „Czarny Tydzień, Black Friday -10%”, zwanej w dalszej części regulaminu "promocją", jest 

firma EURO-FLOORS OLAF PAŁYS, MARCIN FLEGEL SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Dołujach ul. Słoneczny Sad 4H, 

NIP  8522619524, Regon 363956711, w dalszej części zwana „organizatorem".  

  

§ 2 [Zakres i czas trwania promocji]  

1. Promocja obejmuje zakupy w sklepie online www.eurofloors.pl  w dniach 25-29.11.2019 r. (po wpisaniu w 

wyznaczonym w koszyku, kodu rabatowego: EFB10).   

§ 3 [Zasady promocji]  

1. Każdy klient, który w dniach 25-29.11.2019 r., złoży i opłaci zamówienie w sklepie online 

www.eurofloors.pl (po wpisaniu w wyznaczonym w koszyku, kodu rabatowego: EFB10) uzyskuje prawo 

do skorzystania z promocji według zasad określonych  w niniejszym regulaminie.  

2. W ramach promocji na wszystkie produkty przysługuje rabat w wysokości 10%  z uwzględnieniem 

ograniczeń, wymienionych w § 4 regulaminu.  

 

§ 4 [Ograniczenie promocji]  

1. Promocja, której dotyczy niniejszy regulamin, obowiązuje w następujące dni: 25-29.11.2019r. w sklepie 

online www.eurofloors.pl . W promocji  „Czarny Tydzień, Black Friday -10%” biorą udział produkty, które na 

stronie online www.eurofloors.pl, nie widnieją jako przecenione, tzn. ich cena nie jest przekreślona.  

2. Produkty przecenione mają widocznie przekreśloną cenę i są to produkty wyłączone z promocji „Czarny 

Tydzień, Black Friday -10%” 

 

§ 5 [Określenie podmiotów uprawnionych do udziału w programie]  

W promocji może wziąć udział osoba fizyczna oraz podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący 

klientem w sklepie online www.eurofloors.pl.   

§ 6 

[Gwarancja na produkty]  

Uczestnikowi Promocji przysługują wszelkie prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów, w 

tym m.in. z rękojmi, jak również gwarancji udzielonych przez producentów, na wszystkie produkty nabyte w 

ramach promocji.  
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§7  

[Zwrot produktu]  

1. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży produktów 

objętych promocją, uczestnik promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich nabytych w ramach 

promocji produktów promocyjnych stanowiących zestaw.   

  

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 8 [Zmiany w regulaminie]  

Organizator firma EURO-FLOORS OLAF PAŁYS, MARCIN FLEGEL SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Dołujach ul. Słoneczny 

Sad 4H, zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego 

regulaminu.  

  

  

§ 9 [Prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu]  

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu organizator 

zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości co do 

stosowania regulaminu nabywca ma w każdym czasie prawo zwrócić się do organizatora o dokonanie 

właściwej wykładni jego postanowień.  

  


