
REGULAMIN PROMOCJI BONUSOWEJ  
„OKNA ENERGOOSZCZĘDNE W CENIE OKIEN STANDARD” 

 
 
 

1. Organizatorem Promocji jest MIROX Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością           
zwana w dalszej części „ ORGANIZATOREM” z siedzibą w Poznaniu  pod adresem:     
61-483 Poznań  ul. Górecka 104, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000182741 Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda , VIII Wydział Gospodarczy 
KRS  z opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł. 
 
2. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej części „REGULAMINEM” określa warunki 
uczestnictwa w Promocji  oraz zasady jej organizacji i przeprowadzenia, w tym w 
szczególności zasady i tryb udzielania dodatkowego bonusu. 
 
3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora 
www.mirox.pl,    oraz  w salonach firmowych Organizatora znajdujących się pod adresem: 
Poznań ul. Harcerska 10  i  ul. Górecka 104.,  otwartych w dni powszednie w godzinach 8.00-
17.00  
 
4. Promocja jest zorganizowana w terminie od dnia 04 listopada 2019 r. od godz. 8.00 do 
dnia 20 grudnia 2019 r. do godz. 14.00 w salonach firmowych Organizatora znajdujących 
się pod adresem: Poznań ul. Harcerska 10 i ul. Górecka 104.,  
 
5. Promocją objęte są drzwi i okna produkowane przez Organizatora, w oparciu o wybrane 
profile Aluplast 4000 i 7000 .   
 
6. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności 
prawnych 
 
7. Promocja ma zasięg ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy Regulamin. Uczestnictwo 
w niniejszej promocji jest dobrowolne. 
 
8. Uczestnikami Promocji stają się osoby wskazane w punkcie  6 niniejszego Regulaminu , 
które dopełniły łącznie poniższych warunków (dalej: Uczestnik): 
8.1.  zakupiły w okresie od dnia 04 listopada 2019 r. do dnia 20 grudnia 2019 r. 
produkty w jednym z salonów firmowych, 
8.2. wyraziły zgodę na to, iż dostawa zamówionych Produktów nastąpi w okresie 
od 13 stycznia 2020 r. do 18 kwietnia 2020 r., 
8.3. zapłaciły z góry za całe zamówione Produkty równowartość 100% wartości 
zamówionych Produktów. 
 
9. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich 
postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnik Promocji poprzez fakt złożenia zamówienia 
potwierdza , iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulamin. 
 
10. Uczestnik Promocji poprzez fakt złożenia zamówienia potwierdza , że wyraża zgodę na 
ewentualną zmianę terminu  dostawy Produktów wynikającego ze złożonego zamówienia. 
Przez określenia - zmiana terminu dostawy -  Organizator rozumie  skrócenie o nie więcej niż 
45 dni w stosunku do terminu dostawy Produktów wynikającego z zamówienia albo na 
wydłużenie terminu dostawy Produktów wynikającego  z zamówienia o nie więcej  niż 45 dni. 
O ewentualnej zmianie terminu dostawy Produktów oraz o nowym terminie dostawy, 



Uczestnik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. co najmniej na 10 dni 
przed nowym terminem dostawy  (w przypadku skrócenia terminu dostawy )  lub na 10 dni 
przed terminem dostawy wynikającym z zamówienia  (w przypadku wydłużenia terminu 
dostawy.)  
 
11. Uczestnik Promocji spełniający warunki określone Regulaminem otrzyma poza 
standardowym rabatem, dodatkowy BONUS w formie profilu w wyższej klasie w tej 
samej cenie (tzn. przy zamówieniu okien o profilu 4000 otrzyma okna o profilu 7000; przy 
zamówieniu okien o profilu 7000 otrzyma okna o profilu 8000). Bonus obejmuje jedynie 
wymienione profile PVC. 
 
12. Bonusem  nie są objęte profile aluminiuowe ani inne elementy okna (tzn. szyby, okucia, 
klamki czy nawiewniki); bonus nie obejmuje usługi montażowej Produktów 
 
13. Bonus udzielany na podstawie niniejszego Regulaminu podlega sumowaniu z 
ewentualnymi innymi rabatami obowiązującymi w czasie trwania Promocji. 
 
14. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Promocji powinny być składane przez 
Uczestników pisemnie i dostarczone osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego 
na adres Organizatora:  Mirox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Harcerska 10 , 
61-011 Poznań 
 
15. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w czasie trwania Promocji. Reklamacje 
nadane w polskiej placówce operatora pocztowego  do dnia 30 kwietnia  2020 r. 
(decyduje data stempla operatora  pocztowego)  
 
16. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od 
daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Pisemną odpowiedź na reklamację 
Organizator prześle na adres wskazany  przez Uczestnika w złożonej reklamacji.  (decyduje 
data stempla operatora  pocztowego). 
 
17. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo 
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w postępowaniu sądowych na zasadach ogólnych.  
 
18. Osobą odpowiedzialną za przebieg Promocji jest: Joanna Kruszyńska, Członek Zarządu 
Mirox Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. 
 
19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym 
zawiadomieniu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Organizatora 
www.mirox.pl 
 
20. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 
 
21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą 
ogólnie obowiązujące przepisy  kodeksu cywilnego. 
 
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 listopada 2019 r. 
 
 
                                                                                Zarząd Mirox 
                                                                                Spółki z o.o.  
                                                                                z siedzibą w Poznaniu  


