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REGULAMIN PROMOCJI        

“MONTAŻ GRATIS”  

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

§ 1 [Określenie Organizatora]  

1.  Organizatorem akcji „MONTAŻ GRATIS”, 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 [Czas trwania promocji]  

1. Promocja trwa od 01.03.2023 - do odwołania. 

§ 3 [Warunki obowiązywania promocji]  

1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie pełnoletni klient indywidualny (zakup na cele 

mieszkaniowe), zwany dalej „Odbiorcą”. 

2. Promocja dotyczy montażu w województwach: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie i 

zachodniopomorskie. W przypadku innych województw, prosimy o kontakt celem ustalenia 

możliwości. 

3. Zamówienia należy dokonać stacjonarnie w sklepach Euro-Floors lub e-mailem na 

kontakt@eurofloors.pl 

4. Po złożeniu zamówienia Odbiorca otrzyma wycenę usługi wraz z materiałem. 

5. Po opłaceniu kwot podanych w wycenie konieczne jest podpisanie przez Odbiorcę umowy o 

wykonanie usługi montażowej. 

6. Po opłaceniu 100% należności, Odbiorca otrzyma fakturę usługową 8% VAT. 

7. Promocja, z zastrzeżeniem pkt. 8-11 poniżej, niniejszego Regulaminu będzie polegała na tym, że 

Odbiorca kupujący min. 40m2 paneli laminowanych lub winylowych oznaczonych napisem 

„MONTAŻ GRATIS” uzyska podanej cenie usługę ułożenia paneli. 

8. Wszelkie usługi dodatkowe polegające między innymi: na montowaniu listew przypodłogowych, 

dylatacyjnych, akrylowanie, dojazd do klienta, transport towaru, podcinanie drzwi, itd. wiążą się z 

koniecznością wykonania dodatkowej kalkulacji i stanowią koszt Odbiorcy.  

9. 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). 

10. W przypadku kiedy podłoże nie zostanie przygotowane zgodnie z pkt. 9, Organizator będzie 
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uprawniony do odstąpienia od montażu do czasu doprowadzenia warunków lokalu do 

właściwych. Odbiorca zgłosi się do Organizatora po przygotowaniu podłoża celem ustalenia 

nowego terminu montażu.  

11. Promocja obowiązuje wyłącznie przy jednoczesnym zakupie wszystkich akcesoriów 

wykończeniowych wymaganych przez producenta do prawidłowego wykonania podłogi w 

systemie pływającym tj. folia paroizolacyjna, podkład podłogowy itd.  

 

§ 4 [Ograniczenie promocji]  

1. W promocji  „MONTAŻ GRATIS” biorą udział PODŁOGI, które na stronie online www.eurofloors.pl, 

są wyraźnie opisane hasłem  „MONTAŻ GRATIS”. 

2. Wszystkie pozostałe produkty, są to produkty wyłączone z promocji „MONTAŻ GRATIS”. 

  

§ 5 [Postanowienia końcowe]  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.eurofloors.pl oraz w wersji papierowej w 
siedzibie Organizatora tj.: EURO-FLOORS S.C. ul. Słoneczny Sad 4H, 72-002 Dołuje. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów obowiązującego prawa. 

6. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowych mają charakter informacyjny i nie 

stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

7. 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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