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Crowning Your Investment

VOORWAARDEN speciale aanbieding „smartCONNECTED” 

De speciale aanbieding „smartCONNECTED”, biedt klanten de mogelijkheid om een product(en) 
van het merk WIŚNIOWSKI, vermeld in § 3 punt 4, aan te kopen met een geïntegreerd intelligent 
besturingsapparaat.  

§ 1. Algemene bepalingen
1.  De organisator van de speciale aanbieding is WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. met vestiging 

te Wielogłowy 153 (33-311) in Polen, ingeschreven in het handelsregister van het Nationale 
Hof Register en uitgevoerd door de arrondissementsrechtbank voor Krakau Śródmieścia 
Economische Afdeling XII te Krakau onder het nummer KRS 0000431405, BTW: 734-35-13-
091, REGON: 122453276, verder genoemd als Organisator.

2. Deze speciale aanbieding is geen loterij.
3. Deze speciale aanbieding wordt georganiseerd op het grondgebied van de Europese Unie.
4.  De duurtijd van deze speciale aanbieding is inclusief de termijn voor het plaatsen van de  
 bestellingen door de Klanten vanaf 18 september 2017 tot 30 november 2017.
5. Voor de toepassing van deze Voorwaarden werden volgende definities bepaald:

Speciale aanbieding: premium verkoop van geselecteerde producten van het merk WIŚNIOWSKI, 
vermeld in § 3 punt 4 van deze Voorwaarden.

De klant (deelnemer van deze speciale aanbieding): een natuurlijk persoon (de consument) 
die een product aankoopt van het merk WIŚNIOWSKI – welke valt onder de speciale aanbieding 
– vermeld in § 3 punt 4 van deze Voorwaarden – voor eigen gebruik, die een product/producten 
aankoopt vermeld in § 3 punt 4 van deze Voorwaarden, en welkeniet uitmaakt van een 
wederverkoop en voldoet aan de voorwaarden vermeld in § 2.

Verkooppunt: verkooppunt van de Handelspartner dat zich op het grondgebied van de Europese 
Unie bevindt, buiten de Republiek Polen. 

§ 2. Deelnamevoorwaarden aan de speciale aanbieding
1. Deze speciale aanbieding is gericht aan personen, die op het moment van deelname aan de 
speciale aanbieding, voldoen aan volgende voorwaarden:
 a) ten minste 18 jaar oud zijn,
 b) over een permanente verblijfplaats beschikken op het grondgebied van de Europese Unie,
 c) over volledige rechtsbevoegdheid beschikken,
 d) een bestelling plaatsen van een geselecteerd product van het merk WIŚNIOWSKI die onder  
  deze speciale aanbieding valt. 
2. Deelname aan deze speciale aanbieding is geheel vrijwillig.

§ 3. Actievoorwaarden
1. Als Deelnemer aan de speciale aanbieding wordt beschouwd, iedere Deelnemer die in de 
periode van 18 september 2017 tot 30 november 2017 een bestelling plaatst van een product(en) 
van het merk WIŚNIOWSKI, vermeld in § 3 punt 4 van deze Voorwaarden.
2. Transacties (bestellingen) geplaatst voor 18 september 2017 en na 30 november 2017 komen 
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niet in aanmerking voor deze speciale aanbieding. 
3. De speciale aanbieding omvat uitsluitend producten die aangekocht worden in de 
Verkooppunten. 
4. De deelnamevoorwaarden van deze speciale aanbieding zijn als volgt:
a) De klant die een sectionale garagepoort bestelt van het merk WIŚNIOWSKI met aandrijving 
METRO WIŚNIOWSKI Powered by Somfy en 99 euro extra betaalt, heeft de mogelijkheid de 
sectionale garagepoort aan te kopen in de versie smartCONNECTED met aandrijving METRO io 
en het apparaat Connexoon; en/of

b) De klant die een aluminium voordeur CREO of DECO bestelt met elektrisch slot en 99 euro 
extra betaalt, heeft de mogelijkheid de aluminium voordeur CREO of DECO aan te kopen in de 
versie smartCONNECTED met Lock Controller io en het apparaat Connexoon; en/of

c) De klant die een schuifpoort bestelt met aandrijving in de paal AWSo 2000 M4 230V en 39 
euro extra betaalt, heeft de mogelijkheid de poort aan te kopen in de versie smartCONNECTED io 
met aandrijving in de paal AWSo2000 M4 230V samen met het apparaat Ri-Co Pro; en/of 

d) De klant die een schuifpoort bestelt met externe aandrijving (BFT Deimos) en 99 euro extra 
betaalt, heeft de mogelijkheid de schuifpoort aan te kopen met aandrijving Somfy Elixo 3S io met 
het apparaat Connexoon; en/of

e) De klant die een dubbele toegangspoort bestelt met een lineaire aandrijving (BFT PHOBOS 
BT A40) en 99 euro extra betaalt, heeft de mogelijkheid de dubbele toegangspoort aan te kopen 
met aandrijving Somfy Ixengo 3S io met het apparaat Connexoon; en/of

f) De klant die gelijktijdig een automatische garagepoort met aandrijving METRO en een 
aluminium buitendeur CREO of DECO bestelt met elektrisch slot, ontvangt voor die prijs het 
intelligent besturingssysteem smartCONNECTED (versie io aandrijving Metro, Lock Controller io 
en het apparaat Connexoon); en/of

g) De klant die een automatische toegangspoort en tenminste 10 heksegmenten in hetzelfde 
patroon als de poort bestelt of 50 lopende meter van een complete draadpaneelafsluiting 
VEGA (panelen, palen, accessoires), ontvangt voor die prijs het intelligent besturingssysteem 
smartCONNECTED (Ri-Co Pro voor poorten met aandrijving in de paal AWso2000 M4 230V of 
Connexoon voor poorten met aandrijving Somfy Elixo 3S io of Somfy Ixengo 3S io);
h) De speciale aanbieding is van toepassing op schuifpoorten en dubbele draaipoorten in de 
systemen HOME INCLUSIVE, MODERN, LUX, PREMIUM, STYLE, VARIO, CLASSIC.

5. Alle modellen van de producten vermeld in punt 4 van deze paragraaf zijn verkrijgbaar in alle 
kleuren, designs en afmetingen.

6. De bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW tegen het geldende tarief.
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§ 4.Klachten
1. Klachten betreffende het verloop van deze speciale aanbieding kunnen persoonlijk of per post 
ingediend worden op het adres van de Organisator vermeld in § 1 punt1 van deze Voorwaarden 
of rechtstreeks via e-mail: promocja@wisniowski.pl en dit binnen een termijn van 2 (twee) 
maanden vanaf de dag die aanleiding geeft tot het indienen van de klacht en met vermelding van 
„smartCONNECTED” als onderwerp.
2. Enkel klachten ingediend tijdens bovenvermelde periode zullen worden behandeld.
3. De klacht moet de volledige gegevens van de klager bevatten, evenals de aard van de klacht 
en een motivatie.
4. Klachten worden binnen de 14 dagen na datum van ontvangst van de klacht door de Organisator 
behandeld.
5. De Klager zal schriftelijk, per aangetekend schrijven naar het opgegeven adres door de Klager, 
op de hoogte gebracht worden van het resultaat van de klacht. 

§ 5.Slotbepalingen
1. De inhoud van deze Voorwaarden is beschikbaar in de vestiging van de Organisator en ook 
online op http://www.wisniowski.pl/nl-be/speciale-aanbieding en kan gedownload en opgeslagen 
worden in pdf-formaat op het eindapparaat van de gebruiker. De actievoorwaarden kunt u ook 
ontvangen door middel van een schriftelijke aanvraag te sturen naar het adres van de Organisator 
vermeld in § 1 punt 1 of via e-mail: promocja@wisniowski.pl.
2. In het kader van de speciale aanbieding kan de Organisator een e-mail sturen naar de Deelnemer 
van de Actie, welke opgegeven werd ten behoeve van de deelname aan de Actie, met actuele 
informatie betreffende zijn deelname aan de speciale aanbieding.
3. Eventuele opmerkingen met betrekking tot deelname aan deze speciale aanbieding kunnen 
gemeld worden via het adres dat vermeld staat onder § 1 punt 1 van deze Voorwaarden, of via 
e-mail op volgend adres: met vermelding: speciale aanbieding 


