
Regulamin Promocji - Kup 10 wentylatorów - 2 otrzymasz za 1 PLN/szt. 

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 23.11.2021 r. do 31.12.2021 r. 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 miks 10 szt. wentylatorów

wyszczególnionych w pkt.3§ IV Regulaminu Promocji przysługuje prawo do zakupu dodatkowo 2 szt. wentylatorów

wyszczególnionych w pkt.3§ IV każda dodatkowa sztuka za 1,00 PLN netto.

3. Promocji podlegają następujące typy produktów:

Kod towaru Nazwa towaru Cena netto 

100COLIBRIATOL-TPSILVER COLIBRI ATOLL went.osiowy 100mm z czujnikiem ruchu silver   51,00 zł  

100COLIBRIATOL-TPWH COLIBRI ATOLL went.osiowy 100mm z czujnikiem ruchu   48,00 zł  

100R wentylator osiowy fi 100 mm, standard, biały   35,00 zł  

100RATMET wentylator osiowy fi 100 mm z timerem, szczot. alum.   56,00 zł  

100RTH wentylator osiowy fi 100 mm z timerem i higrostatem, biały   61,00 zł  

100X wentylator osiowy fi 100 mm, standard, biały   23,00 zł  

100XAL wentylator osiowy fi 100 mm, standard, szczot. alum.   31,00 zł  

125PF1T wentylator osiowy fi 125 mm, standard, biały   30,00 zł  

125SVTH wentylator osiowy fi 125 mm z timerem, higrostatem i wyłącznikiem sznurkowym, biały   40,00 zł  

150MA 120V wentylator osiowy fi 150 mm z automatyczną żaluzją, 120 V, biały   38,00 zł  

BLAUB QUATRO 125 H 2868651 Einbauventilator weiss 125mm-went.osiowy,higrostat   74,00 zł  

BLITZ100PLATINU wentylator osiowy fi 100 mm, platinum   51,00 zł  

BLITZ125PLATINU wentylator osiowy fi 125 mm, platinum   60,00 zł  

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


D100LDL MODERN LIGHT wentylator osiowy fi 100 mm, standard z podświetleniem LED (zielonym), biały   49,00 zł  

D100LDL BLUE MODERN LIGHT wentylator osiowy fi 100 mm, standard z podświetleniem LED (niebieskim), biały     49,00 zł  

D100LDL RED MODERN LIGHT wentylator osiowy fi 100 mm, standard z podświetleniem LED (czerwonym), biały    49,00 zł  

D150LDAOH MODERN TEKNO wentylator osiowy fi 150 mm z higrostatem i wyłącznikiem czasowym, szczotk. alum.   78,00zł  

D150M3WC FORTE wentylator osiowy fi 150 mm z wyłącznikiem czasowym, biały   40,00 zł  

D150M3WS FORTE wentylator osiowy fi 150 mm z wyłącznikiem sznurkowym, biały   36,00 zł  

D150QH ECHO wentylator osiowy fi 150 mm, cichy z higrostatem, wyłącznikiem czasowym, biały    130,00 zł  

D150QWC ECHO wentylator osiowy fi 150 mm, cichy z wyłącznikiem czasowym, biały    115,00 zł  

D150QWS ECHO wentylator osiowy fi 150 mm, cichy z wyłącznikiem sznurkowym, biały    100,00 zł  

OVP2E200 wentylator osiowy 199mm/860m3/h-230V    198,00 zł  

QUATRO125SPLAT wentylator osiowy fi 125 mm z wyłącznikiem sznurkowym, platinium   45,00 zł  

QUATRO150HPLAT wentylator osiowy fi 150 mm z czujnikiem wilgoci, platinium   76,00 zł  

QUATRO150PLAT wentylator osiowy fi 150 mm, standard, platinium   54,00 zł  

QUATRO150SPLAT wentylator osiowy fi 150 mm z wyłącznikiem sznurkowym, platinuium   59,00 zł  

QUATRO150TPLAT wentylator osiowy fi 150 mm z wyłącznikiem czasowym, platinum   67,00 zł  

QUATROHI-TECH100TCHR wentylator osiowy fi 100 mm z wyłącznikiem czasowym, chrom   70,00 zł  

QUATROHI-TECH150TGOLD wentylator osiowy fi 150 mm z wyłącznikiem czasowym, gold    101,00 zł  

100QUIETDCT wentylator osiowy fi 100 mm, cichy z timerem, biały    115,00 zł  

Ceny netto nie podlegają rabatowaniu.

4. Promocje nie sumują się.

V. Odpowiedzialność.

Vents Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich. 


