ZASADY oferty specjalnej ,,Bądź smart! Wybierz smart’’
Oferta specjalna ,,Bądź smart! Wybierz smart’’ daje Klientowi możliwość zakupu wyrobu/ów marki
WIŚNIOWSKI wskazanych w § 3 ustęp 4 wraz ze zintegrowanym urządzeniem inteligentnego
sterowania.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem oferty specjalnej jest WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Wielogłowach 153
(33-311) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy w Krakowie pod numerem KRS
0000431405, NIP: 734-35-13-091, REGON: 122453276, zwana dalej Organizatorem.
2. Oferta specjalna nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych.
3. Oferta specjalna organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Czas trwania oferty specjalnej obejmuje okres składania przez Klientów zamówień od 19 kwietnia
2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.
5. Na potrzeby niniejszych Zasad zostały przyjęte następujące definicje:
Oferta specjalna: sprzedaż premiowa wybranych wyrobów marki WIŚNIOWSKI wskazanych
w § 3 pkt.4 niniejszych Zasad.
Klient (Uczestnik oferty specjalnej): osoba fizyczna (konsument) nabywająca produkt marki
WIŚNIOWSKI -objęty ofertą specjalną - wskazany w § 3 pkt. 4 niniejszych Zasad - do użytku własnego,
która nabywa produkt/y wymienione w § 3 pkt. 4 niniejszych Zasad nie będący/e przedmiotem dalszej
odsprzedaży, spełniająca warunki określone w § 2.
Punkt Handlowy: punkt sprzedaży Partnera Handlowego znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
§ 2. Warunki uczestnictwa w ofercie specjalnej
1. Oferta specjalna skierowana jest dla osób, które w momencie wzięcia udziału w ofercie specjalnej
spełniają następujące warunki:
a)
b)
c)
d)

ukończyły 18 rok życia,
posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
dokonuje zamówienia wybranego wyrobu marki WIŚNIOWSKI objętego ofertą specjalną.

2. Udział w ofercie specjalnej jest całkowicie dobrowolny.

§ 3. Zasady oferty
1. W ofercie specjalnej bierze w udział każdy Uczestnik, który w terminie od 19 kwietnia 2018 roku do
30 czerwca 2018 roku złoży zamówienie na wyrób/wyroby marki WIŚNIOWSKI wymienionego
w § 3 pkt. 4 niniejszych Zasad.
2. Transakcje (zamówienia) datowane przed 19 kwietnia 2018 roku i po 30 czerwca 2018 roku nie będą
brane pod uwagę przy ofercie specjalnej.
3. Oferta specjalna obejmuje wyłącznie wyroby objęte ofertą zakupione w Punktach Handlowych.
4. Zasady uczestnictwa w ofercie specjalnej są następujące:
a)Klient zamawiając automatyczną segmentową bramę garażową Uni Pro marki WIŚNIOWSKI
z napędem METRO (w wersji RTS) dopłacając 15 % do wartości powyższej bramy ma możliwość zakupu
segmentową bramę garażową UniTherm marki WIŚNIOWSKI z Metro (w wersji RTS). Jednocześnie
dopłacając do zamawianej bramy UniTherm w wersji automatycznej z napędem Metro RTS kwotę 399
zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) netto Klient ma możliwość zakupu segmentowej
bramy garażowej UniTherm w wersji smartCONNECTED z napędem Metro io wraz z urządzeniem
Connexoon Access; i/ lub
b) Klient zamawiając aluminiowe drzwi zewnętrzne/ wejściowe CREO lub DECO (Plus lub Basic lub
Light) lub DoorTherm 86 lub DoorPro 70 lub DoorPro 60 ma możliwość zakupu powyższych drzwi
w wersji z zamkiem elektrycznym: autotronic p lub autotronic z funkcją blokady rodzicielskiej lub
multitronic z 20 % rabatem . Jednocześnie dopłacając do powyżej zamawianych drzwi z zamkiem
elektrycznym kwotę 399 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) netto Klient ma
możliwość zakupu drzwi aluminiowych CREO lub DECO (Plus lub Basic lub Light) lub DoorTherm 86 lub
DoorPro 70 lub DoorPro 60 w wersji smartCONNECTED io wraz z Lock Controllerem i urządzeniem
Connexoon Access; i/lub
c) Klient zamawiając automatyczną bramę ogrodzeniową dwuskrzydłową lub przesuwną w wersji
malowanej w kolorach standardowych we wszystkich wzorach z kolekcji: Classic, Vario, Style, Premium,
Lub, Modern, oraz Home Inclusive w wymiarach typowych oraz specjalnych (dotyczy KTM C1000,
C 2000, C 3000, C 4000, C 5390, C 5500) dopłacając 5% ma możliwość otrzymania zamawianej bramy
w kolorach specjalnych albo kolorach HI 2.0; i/lub
d)Klient zamawiając automatyczną bramę ogrodzeniową przesuwną z napędem w słupku (dot. KTM
C1000) w wymiarach typowych oraz specjalnych we wszystkich wzorach z kolekcji: Classic, Vario, Style,
Premium, Lux, Modern, Home Inclusive z napędem AWSo 2000/ 230V dopłacając 399 zł (słownie:
trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) netto ma możliwość otrzymania zamawianej bramy w wersji
smartCONNECTED z napędem AWso 2000/230 V wraz ze sterownikiem Lock Contoller io wraz
z urządzeniem Connexoon Access; i/lub
e) Klient zamawiając automatyczną bramę ogrodzeniową przesuwną z napędem w słupku (dot,. KTM
C1000) w wymiarach typowych oraz specjalnych we wszystkich wzorach z kolekcji: Classic, Vario, Style,
Premium, Lux, Modern, Home Inclusive z napędem Elixo 500 3 S RTS dopłacając 399 zł (słownie:
trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) netto ma możliwość otrzymania zamawianej bramy w wersji

smartCONNECTED z wybranym napędem Elixo 500 3 S io wraz z urządzeniem Connexoon Access;
i/lub
f)Klient zamawiając automatyczną bramę ogrodzeniową skrzydłową (dot. KTM C2000) w wymiarach
typowych oraz specjalnych we wszystkich wzorach z kolekcji: Classic, Vario, Style, Premium, Lux,
Modern, Home Inclusive z napędem Ixengo L3S RTS dopłacając 399 zł ma możliwość otrzymania
zamawianej bramy w wersji smartCONNECTED z napędem Ixengo L 3 S io wraz z urządzeniem
Connexoon Access; i/lub
g)Klient zamawiając automatyczną bramę ogrodzeniową skrzydłową (dot. KTM C2000) w wymiarach
typowych oraz specjalnych we wszystkich wzorach z kolekcji: Classic, Vario, Style, Premium, Lux,
Modern, Home Inclusive z napędem Axovia 3S RTS dopłacając 399 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych) netto ma możliwość otrzymania zamawianej bramy w wersji smartCONNECTED
z napędem Axovia 3S io wraz z urządzeniem Connexoon Access.
5. Wszystkie modele wyrobów wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu są dostępne we wszystkich
kolorach, wzorach i wymiarach.
6. Klient zamawiając kilka produktów w wersji smartCONNECTED może tylko raz skorzystać z zakupu
Urządzenia Connexoon Access na preferencyjnych warunkach.
7. Klient ma możliwość zamówienia zamiast urządzenia Connexoon Access urządzenie Connexoon
w wersji Access&Window płacąc za nie 499 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych
netto.
8. Do powyższych cen należy doliczyć podatek według obowiązującej stawki.
9. Brama automatyczna garażowa UniTherm zakupiona w ramach ,,Bądź smart! Wybierz smart’’ na
zasadach opisanych w par. 3 ust. 4 pkt. a niniejszych zasad podlega warunkom 5 letniej gwarancji
extended care.

§ 4. Reklamacje
1. Reklamacje odnośnie przebiegu oferty specjalnej mogą być zgłaszane osobiście lub listownie na adres
Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 niniejszych Zasad, lub za pośrednictwem poczty e-mail na
następujący adres: promocja@wisniowski.pl w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia dającego
podstawę do wniesienia takiej reklamacji w temacie wpisując ,,Bądź smart! Wybierz smart’’.
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw
reklamacji wraz z uzasadnieniem.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Reklamującego
zgłoszenia reklamacyjnego.

5. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym
wysłanym na adres Reklamującego wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszych Zasad jest udostępniona w siedzibie Organizatora. Jest on także dostępny na
następującej stronie internetowej: www.wisniowski.pl/promocja do pobrania i zapisania w formacie PDF
na urządzeniu końcowym użytkownika. Zasady oferty specjalnej można również otrzymać wysyłając na
adres Organizatora wskazany w § 1 pkt. 1 lub adres e-mail: promocja@wisniowski.pl pisemne zapytanie.
2. W ramach oferty specjalnej Organizator może wysyłać na adres e-mail Uczestnika podany przez
niego na potrzeby udziału w ofercie specjalnej, bieżące informacje związane z jego udziałem w ofercie
specjalnej.
3. Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w ofercie specjalnej można zgłaszać pod adres wskazany
w § 1 ust. 1 niniejszych Zasad, lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres: z dopiskiem:
oferta specjalna „Bądź smart! Wybierz smart!” WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Wielogłowach
153, 33-311 Wielogłowy.
4. Niniejsze zasady mogą ulec zmianie, jednakże nie w sposób mogacy kształtować prawa i obowiązki
Klienta w sposób mniej korzystny niż uregulowane powyżej.

