
 
 

REGULAMIN  
Promocji „Wielka moc sprz ątania” 

 
1. Postanowienia ogólne.  
1.1. Organizatorem Akcji „Wielka moc sprz ątania” zwanej dalej Promocją jest Dom Bianco 
Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, Al. Krakowska 5, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy pod nr KRS 0000150655, zwana dalej Organizatorem. 
1.2. Zakup promocyjny produktów Organizatora realizowany będzie u Partnerów Promocji 
posiadających produkty promocyjne. 
1.3. Kupującym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna lub prawna zwana dalej 
„Kupuj ącym”.  
1.4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej. 
1.5. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 16.06.2016 do 31.08.2016 roku, lub do wyczerpania 
zapasów.  
 
2. Warunki uczestnictwa w Promocji.  
2.1. Promocja jest przeznaczona dla Kupujących, którzy dokonują zakupu produktów Organizatora 
za pośrednictwem Partnerów Promocji. Lista Partnerów Promocji znajduje się na www.vax-polska.pl  
2.2. Promocją objęte są wybrane modele odkurzaczy marki VAX:  
 AIR Silence Pet (C86-AS-P-E), AIR Silence Parquett (C86-AS-H-E), AIR Silence Powered 
Head (C85-AS-PH-E) oraz 7151 będące w ofercie Organizatora.  
 
3. Zasady Promocji.  
3.1. Kupujący, który zakupi za pośrednictwem Partnera Promocji w terminie od 16.06.2016 
do 31.08.2016 roku wybrany model odkurzacza marki VAX:   

a) AIR Silence Pet (C86-AS-P-E), AIR Silence Parquett (C86-AS-H-E), AIR Silence Powered 
Head (C85-AS-PH-E) ma prawo do zakupu 1 szt. urządzenia parowego marki Dirt Devil -  model 
DD317 za 1 PLN netto,  

b) 7151 ma prawo do zakupu 1 szt. myjki Window Clean marki Dirt Devil - model DD400 za 1 PLN 
netto. 

3.2. W przypadku zmiany oferty przez Organizatora, rozwiązania umowy dystrybucyjnej, lub innych 
okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Organizator zastrzega sobie prawo 
do odwołania złożonego zamówienia.  
 
4. Reklamacje i roszczenia.  
4.1. Reklamacje odnośnie przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, 
do dnia 30.09.2016 roku. (decyduje data wpływu reklamacji na powyższy adres).  
4.2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Kupującym.  
4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Kupującego oraz 
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  
4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Organizatorowi. 
4.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Kupujący o decyzji 
Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni 
od daty rozpatrzenia reklamacji.  
 
5. Postanowienia ko ńcowe.  
5.1. Udział Kupującego w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym 
regulaminie.  
5.2. Aktualny Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 
www.vax-polska.pl 
5.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą 
rozstrzygane przez sąd, właściwy według siedziby Organizatora. 
 
 
Raszyn, 16.06.2016r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 1 
 
 
Sklepy stacjonarne oraz sklepy internetowe obj ęte promocj ą: „Wielka moc sprz ątania” w terminie 
od 16.06.2016 do 31.08.2016 r. 
 
Sklepy stacjonarne: 
zgodnie ze stroną internetową: www.vax-polska.pl/promocje 
 
 
Sklepy internetowe: 
www.mediamarkt.pl 
www.saturn.pl 
www.electrohouse24.pl 
www.kajt24.pl 
www.mall.pl 
www.vobis.pl 
www.agdhome.pl 
www.handlowecentrum.pl 
www.agdmax.pl 
 
 


