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Crowning Your Investment

VILKÅR for „smartCONNECTED“-specialtilbuddet  

„smartCONNECTED“-specialtilbuddet giver kunder mulighed for at købe WIŚNIOWSKI-produkter, 
der er anført i § 3 stk. 4, sammen med en integreret intelligent styreenhed. 

§ 1. Generelle bestemmelser
1. Specialtilbuddets organisator er WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. med hovedsæde i Wielogłowy  
 (Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy, Polen), der er optaget i den polske nationaldomstols  
 register over iværksættere, der opbevares af distriktsdomstolen for Kraków-Śródmieście, 12.  
 handelsretsafdeling i Kraków under filnummer: 0000431405, skatteregistreringsnummer  
 (NIP): 734-35-13-091, REGON-nr.: 122453276, herefter benævnt som organisatoren.

2. Specialtilbuddet er ikke et lotteri.  
3. Specialtilbuddet gælder inden for Den Europæiske Unions område.
4. Specialtilbuddet gælder for bestillinger, der afgives mellem d. 18. september 2017 og d. 30.  
 november 2017. 
5. I forbindelse med disse vilkår gælder følgende definitioner: 

Specialtilbud: Tillægsrabat på udvalgte WIŚNIOWSKI-produkter, der er anført i § 3, stk. 4 af disse 
vilkår. 

Kunde (deltager i specialtilbuddet): En fysisk person (forbruger), der køber et WIŚNIOWSKI-
produkt, som er medtaget i specialtilbuddet – anført i § 3, stk. 4 af disse vilkår – til personlig 
brug, der køber produkter anført i § 3, stk. 4 af disse vilkår, som ikke er genstand for yderligere 
videresalg, opfylder betingelserne, der er angivet i § 2.

Salgssted: En handelspartners salgssted, der befinder sig i Den Europæiske Union, men uden for 
Republikken Polen.

§ 2. Betingelser for deltagelse i specialtilbuddet
1. Specialtilbuddet henvender sig til personer, der opfylder følgende betingelser på tidspunktet for  
 deltagelse i specialtilbuddet:
 a) er mindst 18 år
 b) har permanent bopæl inden for Den Europæiske Unions område
 c) har fuld retshabilitet
 d) afgiver en bestilling på et udvalgt WIŚNIOWSKI-produkt, der er medtaget i specialtilbuddet. 
2. Deltagelse i specialtilbuddet er helt frivilligt.

§ 3. Vilkår for specialtilbuddet
1. Hver deltager, der afgiver en bestilling på et/flere WIŚNIOWSKI-produkt(er), der er anført 
i § 3, stk. 4 af disse vilkår, mellem d. 18. september 2017 og d. 30. november 2017 deltager 
 i specialtilbuddet. 
2. Transaktioner (bestillinger) dateret før d. 18. september 2017 og efter d. 30. november 2017 vil 
ikke blive taget i betragtning i forhold til specialtilbuddet. 
3. Specialtilbuddet omfatter kun de produkter, der er medtaget i tilbuddet og købt på et salgssted.
4. Betingelserne for deltagelse i specialtilbuddet er som følger:  
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a) ved bestilling af en sektionsopdelt port med METRO WIŚNIOWSKI Powered by Somfy-
motorenheden kan kunden, mod et tillæg på EUR 99, købe den sektionsopdelte port  
i smartCONNECTED-versionen med METRO io-drevenheden og Connexoon-enheden, og/eller

b) ved bestilling af en udvendig CREO- eller DECO-dør i aluminium med elektrisk lås kan 
kunden, mod et tillæg på EUR 99, købe den udvendige CREO- eller DECO-dør i aluminium 
 i smartCONNECTED-versionen med io-låsestyreenheden og Connexoon-enheden, og/eller

c) ved bestilling af en skydeport med motorenheden AWSo 2000 M4 230V i stolpen kan kunden, 
mod et tillæg på EUR 39, købe den ovennævnte port i smartCONNECTED io-versionen med 
motorenheden AWSo2000 M4 230V integreret i stolpen samt Ri-Co Pro-styreenheden, og/eller

d) ved bestilling af en skydeport med den udvendige motorenhed (BFT Deimos) kan kunden, 
mod et tillæg på EUR 99, købe den ovennævnte port med SomfyElixo 3S io-motorenheden og 
Connexoon-enheden, og/eller

e) ved bestilling af en dobbeltfløjet port med den lineære motorenhed (BFT PHOBOS BT A 40) 
kan kunden, mod et tillæg på EUR 99, købe den ovennævnte port med SomfyIxengo 3S io-
motorenheden og Connexoon-enheden, og/eller 

f) ved bestilling af en sektionsopdelt port sammen med METRO-motorenheden og den udvendige 
CREO- eller DECO-dør i aluminium med elektrisk lås modtager kunden smartCONNECTED-
versionen (med io Metro-motorenhed, io-låsestyreenhed og Connexoon-enhed) uden pristillæg, 
og/eller 
g) ved bestilling af en automatisk indhegningsport og mindst 10 m indhegningssegmenteri samme 
designversion som porten eller 50 meter komplet svejsede VEGA-trådnetpaneler (trådnetpaneler, 
stolper, tilbehør)i smartCONNECTED-versionen (Ri-Co Pro-motorenheden i stolpen AWso2000 
M4 230V eller Connexoon til port med motorenheden SomfyElixo io 3S eller SomfyIxengo 3 io) 
uden pristillæg, og/eller 
h) Specialtilbuddet vedrører skydeporte og dobbeltfløjede porte i systemerne HOME INCLUSIVE, 
MODERN, LUX, PREMIUM, STYLE, VARIO, CLASSIC. 

5. Alle produktmodeller, der henvises til i stk. 4 i denne paragraf, er tilgængelige i alle farver, 
designversioner og dimensioner. 

6. Den gældende skattesats lægges til ovenstående priser. 

§ 4. Klager
1. Klager vedrørende specialtilbuddet kan afgives personligt eller indsendes pr. post 
til organisatorens adresse, der er angivet i § 1, stk. 1 af disse vilkår, eller via e-mail til:  
promocja@wisniowski.pl inden for to (2) måneder fra den dato, hvor anledningen til klagen 
opstod. Husk at indtaste „smartCONNECTED“ i emnelinjen.
2. Kun klager, der er blevet indgivet inden for ovennævnte tidsfrist, vil blive gjort til genstand for 
efterforskning.
3. Indgivelsen af klagen skal indeholde fordringshaverens detaljerede oplysninger samt en 
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beskrivelse af klagegrundlaget sammen med dennes berettigelse.
4. Klager skal undersøges af organisatoren inden for 14 dage fra datoen for modtagelsen af 
fordringshaverens klage.
5. Fordringshaveren skal underrettes skriftligt om resultatet af klagen via anbefalet post sendt til 
fordringshaverens adresse, der er angivet i klageindsendelsen. 

§ 5. Afsluttende bestemmelser
1. Indholdet af disse vilkår er tilgængeligt på organisatorens hovedsæde. Det kan også 
downloades fra producentens websted på: http://www.wisniowski.pl/en/special-offer og gemmes 
i PDF-format på brugerens enhed. Vilkårene for specialtilbuddet kan også rekvireres ved at sende 
en skriftlig anmodning til organisatorens adresse, der er angivet i § 1, stk. 1, eller til e-mailadressen: 
promocja@wisniowski.pl.
2. Som led i specialtilbuddet kan organisatoren sende aktuelle oplysninger i forbindelse med 
deltagelsen i specialtilbuddet til deltagernes e-mailadresse, som de har angivet med henblik på 
deltagelse i specialtilbuddet.
3. Eventuelle kommentarer til deltagelsen i specialtilbuddet kan indsendes til adressen, der 
er angivet i § 1, stk. 1 af disse vilkår, eller via e-mail til den følgende adresse:. Husk at indtaste 
„smartCONNECTED special offer“ i emnelinjen. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. med hovedsæde  
i Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy, Polen. 


