
 
 

 

 

Regulamin promocji  

„Świętuj z nami 11 urodziny Urzadzamypodklucz.pl” 

 

§ 1 

ORGANIZATOR 

Organizatorem promocji pod nazwą „Świętuj z nami 11 urodziny Urzadzamypodklucz.pl”, zwanej 

dalej „Promocją” jest DekorProjekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewska 41, 02-

672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 

KRS 0000334540, NIP 5242685286, REGON 141974460 o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, zwany w 

dalszej części niniejszego Regulaminu "urzadzamypodklucz.pl".  

 

§ 2 

CZAS TRWANIA PROMOCJI 

Promocja trwa od dnia 14.08.2020r. do dnia 30.09.2020r.  

 

§ 3 

PRZEDMIOT PROMOCJI 

1. Przedmiotem Promocji są produkty wymienione poniżej, zwane dalej „Prezentami”. 

a) Elektroniczna bateria na podczerwień z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury Grohe Au 

Cosmopolitan E - do Pakietu Wygodnego, Komfortowego, Stylowego 

b) Zestaw armatury prysznicowej HansGrohe Crometta E z termostatem i deszczownicą – do 

Pakietu Komfortowego, Stylowego. 

c) Ogrzewanie podłogowe w łazience – materiał wraz z montażem (do 4 m2) – do Pakietu 

Komfortowego i Stylowego. 

d) Sufit podwieszany w łazience - materiał wraz z montażem (do 4 m2) – do Pakietu Komfortowego i 

Stylowego. 

e) Karnisz z białą maskownicą, do salonu - materiał wraz z montażem – do Pakietu Wygodnego, 

Komfortowego, Stylowego. 

f) Wolnostojąca pralka Bosch – do Pakietu Wygodnego, Komfortowego, Stylowego. 

g) GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody (w przypadku wyboru 

wraz z Pakietem wykończenia, jednego z Pakietów wyposażenia PLUS)  

h) Płytki Tubądzin z kolekcji Patch White Mix (materiał wraz z montażem w pasie technicznym – do 

2m2). Prezent do wyboru dla Klientów, którzy zamówią jeden z Pakietów wyposażenia PLUS) 

i) Blender Bosch Maxo Mix – do Pakietu Wygodnego, Komfortowego, Stylowego. 

j) Wolnostojąca kuchenka mikrofalowa Bosch – do Pakietu Wygodnego, Komfortowego, Stylowego. 

k) Fotel Nordic 1 z pufką Lori  – do Pakietu Wygodnego, Komfortowego, Stylowego. 

 



 

                                          Strona 2 z 2 
info@urzadzamypodklucz.pl 
(22) 303 83 54 

 

2. Prezent zostanie dostarczony do lokalu objętego Umową na Prace Remontowo-Budowlane wg 
Pakietu Prac i Materiałów, oraz zamontowany zgodnie z Harmonogramem Prac Remontowo-
Budowlanych.  

3. Prezenty nie wymagające montażu w lokalu zostaną przekazane Uczestnikowi po podpisaniu 
Umowy na Prace Remontowo-Budowlane wg Pakietu Prac i Materiałów. 

 

§ 4 

UCZESTNICY I WARUNKI PROMOCJI 

Uczestnik, który spełni łącznie wszystkie warunki PROMOCJI wskazane w § 4, w zależności od 
wybranego Pakietu otrzyma możliwość wyboru jednego Prezentu, z wymienionych w § 3, i zakupu go 
za 1 złoty brutto (jeden złoty).  

1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych która 
podpisze Umowę Rezerwacyjną na Prace Remontowo-Budowlane wg Pakietu Prac i Materiałów 
(zwaną dalej Umową Rezerwacyjną) w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2010 r. oraz 
zawrze Umowę na Prace Remontowo-Budowlane wg Pakietu Prac i Materiałów w terminie do 6 
miesięcy od daty podpisania Umowy Rezerwacyjnej. 

2. Promocja nie dotyczy Umów na Prace Remontowo-Budowlane wg Pakietu Prac i Materiałów w 
Pakiecie Prosty i Prosty Plus. 

 

§ 5 

AKCEPTACJA REGULAMINU 

1. Udział w PROMOCJI oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.  

2. Urzadzamypodklucz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w zakresie 

czasu trwania PROMOCJI oraz do modyfikacji listy Prezentów w przypadku gdy z powodów 

niezależnych od Organizatora, Prezenty wymienione w § 3 będą niedostępne.  

3. Zmiany, o których mowa w § 5 punkt 2 nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników 

oraz nie będą pogarszać warunków PROMOCJI. 

 

 

 

 

 


