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PRAVIDLA speciální nabídky „smartCONNECTED’“ 

Speciální nabídka „smartCONNECTED“ poskytuje zákazníkovi možnost nakoupit výrobek/ky značky 
WIŚNIOWSKI uvedené v § 3 odstavec 4 společně s integrovaným zařízením inteligentního ovládání.  

§ 1. Obecná ustanovení
1. Organizátorem speciální nabídky je WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. se sídlem Wielogłowy 153  
 (33-311), zapsaná do rejstříku podnikatelů Státního obchodního rejstříku vedeného Okresním     
 soudem pro Krakow Śródmieście, XII hospodářské oddělení pod číslem KRS 0000431405, DIČ:  
 734-35-13-091, IČO: 122453276, dále nazývaná organizátor.

2. Speciální nabídka není loterie.  
3. Speciální nabídka je organizována na území Evropské Unie.
4. Doba trvání speciální nabídky zahrnuje dobu podávání objednávek zákazníky od 18. září 2017   
    do 30. listopadu 2017.
5. Pro potřebu těchto pravidel byly přijaty následující definice: 

Speciální nabídka: prémiový prodej vybraných výrobků značky WIŚNIOWSKI uvedených  
v § 3 bod 4 těchto pravidel. 

Zákazník (Účastník speciální nabídky): fyzická osoba (spotřebitel) kupující výrobek značky 
WIŚNIOWSKI - spadající do speciální nabídky - uvedený v § 3 bod 4 těchto pravidel - pro vlastní 
účely, která kupuje výrobek/ky uvedené v § 3 bod 4 těchto pravidel tak, že nejsou předmětem 
dalšího prodeje, splňující podmínky uvedené v § 2.

Obchodní místo: prodejní místo obchodního partnera nacházející se na území Evropské unie 
kromě Polské republiky.‘‘

§ 2. Podmínky účasti ve speciální nabídce
1. Speciální nabídka je určena pro osoby, které v okamžiku účasti na speciální nabídce splňují 
následující podmínky:
 a) dosáhly stáří 18 let,
 b) mají stálé bydliště na území Evropské Unie,
 c) jsou schopné právních úkonů,
 d) provádí objednávku vybraného výrobku značky WIŚNIOWSKI spadajícího do speciální   
  nabídky. 
2. Účast ve speciální nabídce je zcela dobrovolná.

§ 3. Pravidla nabídky
1. Speciální nabídky se účastní každý účastník, který v termínu od 18. září 2017 do 30. listopadu 
2017 podá objednávku na výrobek/výrobky značky WIŚNIOWSKI uvedené v § 3 bod 4 těchto 
pravidel. 
2. Transakce (objednávky) podané před 18. září 2017 a po 30. listopadu 2017 nebudou brány do 
úvahy pro tuto speciální nabídku. 
3. Speciální nabídka obsahuje výhradně výrobky patřící do nabídky a zakoupené na obchodních 
místech.
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4. Podmínky účasti ve speciální nabídce jsou následující:  
a) Zákazník při objednávání segmentových garážových vrat značky WIŚNIOWSKI s pohonem 
METRO WIŚNIOWSKI Powered by Somfy má možnost si za doplatek 99 euro zakoupit segmentová 
garážová vrata ve verzi smartCONNECTED s pohonem METRO io včetně zařízení Connexoon;  
a/nebo

b) Zákazník při objednávání hliníkových vchodových dveří CREO nebo DECO s elektrickým 
zámkem má možnost si za doplatek 99 euro zakoupit vchodové hliníkové dveře CREO nebo 
DECO ve verzi smartCONNECTED s Lock Controllerem io a zařízením Connexon; a/ nebo

c) Zákazník při objednávání plotové posuvné brány s pohonem ve sloupku AWSo 2000 M4 
230Vmá možnost si za doplatek 39 eurozakoupit plotovou bránu ve verzi smartCONNECTED 
 s pohonem ve sloupku AWSo2000 M4 230V včetně zařízení Ri-Co Pro; a/nebo
d) Zákazník při objednávání plotové posuvné brány s vnějším pohonem(BFT Deimos) má možnost 
si za doplatek99 eurozakoupitplotovou posuvnou bránu s pohonem Somfy Elixo 3S io včetně 
zařízení Connexoon; a/nebo

e) Zákazník při objednáváníplotové křídlové brány s lineárním pohonem (BFT PHOBOS BT A40 ) 
má možnost si za doplatek99 eurozakoupit plotovou křídlovou bránu s pohonem Somfy Ixengo 
3Sio včetně zařízení Connexoon; a/nebo 

f) Zákazník, který si objednává zároveň automatická garážová vrata s pohonem METRO 
 a vchodové hliníkové dveře CREO nebo DECO s elektrickým zámkem, obdrží systém inteligentního 
ovládání smartCONNECTED (verze io pohonu Metro, Lock Controller io a zařízení Connexoon)  
v ceně;a/nebo

g) Zákazník při objednávání automatické plotové brány a minimálně 10 plotových segmentů 
ve stejném vzoru jako je brána nebo 50 bm kompletního panelového oplocení VEGA (panely, 
sloupky, příslušenství), obdrží systém inteligentního ovládání smartCONNECTED (Ri-Co Pro u 
brány s pohonem ve sloupku AWso2000 M4 230V nebo Connexoon u brány s pohonem Somfy 
Elixo 3S  io nebo Somfy Ixengo 3S io) v ceně; 

h) Speciální nabídka se týká plotových posuvných a křídlových bran v systémech HOME 
INCLUSIVE, MODERN, LUX, PREMIUM, STYLE, VARIO, CLASSIC.

5. Všechny modely výrobků uvedené v odst. 4 tohoto paragrafu jsou k dispozici ve všech barvách, 
vzorech a rozměrech. 

6. K uvedeným cenám je potřeba připočítat daň podle platných sazeb. 

§ 4. Reklamace
1. Reklamace týkající se průběhu speciální nabídky mohou být oznamovány osobně nebo písemně 
na adrese organizátora uvedenou v § 1 odst. 1 tohoto řádu, nebo elektronickou poštou emailem na 
následující adresu: promocja@wisniowski.pl v termínu 2 (slovy: dva) měsíce ode dne, dávajícího 
důvod pro podání takové reklamace k tématu uvedením „smartCONNECTED“. 
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2. Zvažovány budou výhradně reklamace nahlášené ve výše uvedeném termínu.
3. Podání reklamace musí obsahovat přesné údaje uplatňujícího reklamaci, a také uvedení důvodu 
reklamace společně s odůvodněním.
4. Reklamace posuzuje organizátor v termínu 14 dní ode dne obdržení oznámení o reklamaci 
reklamujícím.
5. O výsledku reklamace bude reklamující uvědoměn písemnou formou doporučeným dopisem 
odeslaným na adresu reklamujícího, uvedenou v ohlášení reklamace. 

§ 5. Závěrečná ustanovení
1. Obsah těchto pravidel je k dispozici v sídle organizátora. Je také k dispozici na následující webové 
adrese: http://www.wisniowski.pl/cz/akce ke stažení a uložení ve formátu PDF na koncovém 
zařízení uživatele. Pravidla speciální nabídky je možné také obdržet tak, že pošlete na adresu 
organizátora uvedenou v § 1 bod 1 nebo na e-mail: promocja@wisniowski.pl písemný dotaz. 
2. V rámci speciální nabídky může organizátor posílat na emailovou adresu účastníka, jím uvedenou 
pro potřeby účasti ve speciální nabídce, průběžné informace, spojené s jeho účastí na akci.
3. Všechny poznámky o účasti ve speciální nabídce je možné zasílat na adresu uvedenou  
v § 1 odst. 1 těchto pravidel, nebo prostřednictvím emailu na následující adresu: s poznámkou: 
speciální nabídka „smartCONNECTED“ WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. se sídlem Wielogłowy 153, 
33-311 Wielogłowy. 


