
Regulamin promocji -„Kompletna wentylacja : wylewkowy system wentylacyjny VENTSFLEX + centrala wentylacyjna 
wg indywidualnego doboru” 

I.Organizator i realizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej jest Vents Group Sp. z o.o. ul. Brzozowa 8,64-320 Niepruszewo 

II. Prawne regulacje promocji.

1.Podstawę prawną  promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji.
Treść  Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.vents-group.pl.
2.Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora akcji promocyjnej.
III. Czas trwania promocji.

1.Promocja trwa od 03.08.2020 do 28.08.2020 lub do wyczerpania zapasów towarów przeznaczonych na promocję.

IV. Zasady promocji.

1.Uczestnikami promocji mogą zostać wszyscy stali klienci Vents Group Sp z.o.o. Za stałych klientów uznawani są klienci, którzy dokonali
zakupu w ciągu 6 miesięcy oraz zaopatrują się bezpośrednio w Vents Group Sp. z o.o.

2.Każdemu Uczestnikowi, który dokona w czasie trwania Promocji zakupu systemu Ventsflex i centrali wentylacyjnej (na podstawie oferty
przedstawionej przez Vents Group) przysługuje dodatkowe 10% na centrale wentylacyjną do aktualnych warunków handlowych.

3.Promocji podlegają centrale wentylacyjne do domków jednorodzinnych, dedykowane serie central do promocji: VUT VB EC A21, VUTR
V/VE EC A21, VUT PB EC A21, VUT HB/HBE EC A21, VUTR P/PE EC A21

Produkty które wchodzą w skład systemu Ventsflex to: 

Produkt  Cena katalogowa netto  
VKE75         499,00 zł  
VKE75SILVER         599,00 zł  
VSK1/125            79,00 zł  
VSK2/125            92,00 zł  
VSK3/125         123,00 zł  
VRO6/160         319,00 zł  
VRO8/160         349,00 zł  
VRO10/200         409,00 zł  
VRO12/200         419,00 zł  
VRO14/200         529,00 zł  
VRO16/200         629,00 zł  
VRP10/200         419,00 zł  
VRP12/200         419,00 zł  
VRP16/200         629,00 zł  
VOI20            44,00 zł  
VOI9            22,00 zł  
O SONO-162         199,00 zł  
O SONO-203         229,00 zł  
VZŁ75               7,00 zł  
VUS75               5,00 zł  
VZA75               7,00 zł  
O AN-125            16,00 zł  
O AW-125            16,00 zł  

4.Warunkiem przyznania dodatkowego rabatu jest jednorazowy zakup centrali wentylacyjnej wraz z systemem Venstflex na jednym
dokumencie sprzedaży.
5.Przy zakupie systemu Ventsflex klient zobowiązany jest do podania lub przesłania numeru oferty przedstawionej przez Vents Group.
V. Odpowiedzialność .
Vents Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.

http://www.vents-group.pl/



