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Crowning Your Investment

Villkor för specialerbjudandet ”smartCONNECTED”   

Med specialerbjudandet ”smartCONNECTED”  får kunder möjlighet att köpa WIŚNIOWSKI-produk-
terna i § 3 stycke 4 med en inbyggd smart styrenhet.

§ 1. Allmänna villkor
1. Specialerbjudandet anordnas av WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. med registrerat säte i Wielogłowy        
 (Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy), infört i företagsregistret i det nationella domstolsregistret  
 som förs av tingsrätten i Kraków-Śródmieście, 12:e handelsdivisionen i Kraków med aktnummer:  
 0000431405, skatteregistreringsnummer (NIP): 734-35-13-091, REGON-nr: 122453276, nedan  
 kallad arrangören.

2. Specialerbjudandet är inte ett lotteri.  
3. Specialerbjudandet anordnas inom Europeiska unionen.
4. Specialerbjudandet gäller beställningar som görs mellan den 18 september 2017 och den 30  
 november 2017. 
5. IFöljande definitioner gäller för dessa villkor: 

Specialerbjudande: bonusförsäljning av utvalda WIŚNIOWSKI-produkter som anges i § 3 stycke 
4 i dessa villkor. 

Kund (utnyttjar specialerbjudandet): en fysisk person (konsument) som köper en WIŚNIOWSKI-
produkt (som ingår i specialerbjudandet) som anges i § 3 stycke 4 i dessa villkor – för personlig 
användning, som köper produkter som anges i § 3 stycke 4 i dessa villkor (som inte får säljas 
vidare) och som uppfyller villkoren i § 2.

Försäljningsställe: ett försäljningsställe hos en handelspartner i Europeiska unionen, utanför 
Republiken Polen.

§ 2. Villkor för att ta del av specialerbjudandet
1. Specialerbjudandet får användas av personer som uppfyller följande villkor vid tidpunkten då  
 specialerbjudandet utnyttjas:
 a) a) är minst 18 år
 b) b) har fast bostad inom Europeiska unionen
 c) c) har full rättskapacitet
 d) d) gör en beställning av en WIŚNIOWSKI-produkt som ingår i specialerbjudandet. 
2. Det är helt frivilligt att ta del av specialerbjudandet.

§ 3. Villkor för specialerbjudandet
1. En kund som gör en beställning av en eller flera WIŚNIOWSKI-produkter som anges  
i § 3 stycke 4 i dessa villkor mellan den 18 september 2017 och den 30 november 2017 tar del av 
specialerbjudandet. 
2. Transaktioner (beställningar) som dateras före den 18 september 2017 eller efter den  
30 november 2017 omfattas inte av specialerbjudandet. 
3. Specialerbjudandet omfattar enbart de produkter som ingår i erbjudandet och som köps på ett 
försäljningsställe.
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4. Följande villkor gäller vid utnyttjande av specialerbjudandet:  
a) när kunden beställer en segmentport med en METRO WIŚNIOWSKI Powered by Somfy-
drivenhet, har kunden rätt att köpa segmentporten i smartCONNECTED-versionen med METRO 
io-drivenhet och Connexoon-enhet genom att betala 99 EUR extra, och/eller

b) när kunden beställer CREO eller DECO extern aluminiumdörr med elektriskt lås, har kunden 
rätt att köpa CREO eller DECO extern aluminiumdörr i smartCONNECTED-versionen med io-
låsstyrenhet och Connexoon-enhet genom att betala 99 EUR extra, och/eller

c) när kunden beställer en skjutport med drivenheten AWSo 2000 M4 230V med stolpe, har 
kunden rätt att köpa ovan nämna port i smartCONNECTED io-versionen med drivenheten 
AWSo2000 M4 230V integrerad i stolpen samt med Ri-Co Pro-styrenhet genom att betala  
39 EUR extra, och/eller

d) när kunden beställer en skjutport med extern drivenhet (BFT Deimos), har kunden rätt att 
köpa ovan nämnda port med SomfyElixo 3S io-drivenhet och Connexoon genom att betala  
99 EUR extra, och/eller

e) när kunden beställer en port med dubbla blad och linjär drivenhet (BFT PHOBOS BT A 40), 
har kunden rätt att köpa ovan nämnda port med SomfyIxengo 3S io-drivenhet och Connexoon 
genom att betala 99 EUR extra, och/eller 

f) när kunden beställer en segmentport med METRO-drivenhet samt en CREO eller DECO extern 
aluminiumdörr med elektriskt lås får kunden smartCONNECTED-versionen (med io Metro-
drivenhet, io-låsstyrenhet och Connexoon) utan extra kostnad, och/eller 
g) när kunden beställer en automatisk stängselport och minst 10 m portsegment i samma 
design som porten eller 50 meter komplett svetsade VEGA-nätpanelsstaket (nätpaneler, stolpar, 
tillbehör) får kunden smartCONNECTED-versionen (Ri-Co Pro-drivenhet i stolpen AWso2000 M4 
230V eller Connexoon för port med drivenheterna SomfyElixo 3S io eller SomfyIxengo 3 s io) utan 
extra kostnad. 
h) Specialerbjudandet gäller skjutport och port med dubbla blad i systemen HOME INCLUSIVE, 
MODERN, LUX, PREMIUM, STYLE, VARIO och CLASSIC. 

5. Samtliga modeller av de produkter som anges i stycke 4 i denna paragraf finns i alla färger, 
designversioner och dimensioner. 

6. De angivna priserna är exklusive moms. 

§ 4. Reklamationer
1. Reklamationer som rör detta specialerbjudande kan lämnas in personligen eller 
med post till arrangörens adress som anges i § 1 stycke 1 i dessa villkor eller mejlas till:  
promocja@wisniowski.pl inom 2 (två) månader från det datum då reklamationen uppstod. Skriv 
”smartCONNECTED” i ämnesraden.
2. Endast reklamationer som lämnas in inom tidsfristen ovan kommer att utredas.
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3. Reklamationen ska innehålla fordringsägarens uppgifter, en beskrivning av reklamationen samt 
en motivering.
4. Reklamationer ska utredas av arrangören inom 14 dagar efter att reklamationen har mottagits 
från fordringsägaren.
5. Fordringsägaren ska informeras skriftligen om resultatet av reklamationen med post som 
skickas till fordringsägarens adress som anges i reklamationen. 

§ 5. Avslutande bestämmelser
1. Innehållet i dessa villkor kan hämtas hos arrangören på det registrerade sätet. De kan även 
hämtas från tillverkarens webbplats http://www.wisniowski.pl/en/special-offer och sparas i pdf-
format på användarens enhet. Villkoren för specialerbjudandet kan även beställas genom att 
skicka en skriftlig begäran till arrangörens adress som anges i § 1 stycke 1 eller genom att mejla 
promocja@wisniowski.pl.
2. Arrangören har rätt att skicka aktuell information om utnyttjande av specialerbjudandet till den 
mejladress som lämnats av kunden då han eller hon tog del av specialerbjudandet.
3. Eventuella kommentarer om utnyttjande av specialerbjudandet kan skickas till den adress 
som anges i § 1 stycke 1 i dessa villkor eller mejlas till följande adress: skriv ”smartCONNECTED 
specialerbjudande” i ämnesraden. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. med registrerat säte på 
Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy. 


