REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWANEJ
"PROMOCJA ZIMOWA"
TERMIN: 08.11.2013 – 31.01.2014
SPRZEDAJĄCY: FABRYKA MATERACY JANPOL SP. Z O.O.

•

Klient detaliczny za zakup materaca Andromeda, Dejmos lub Erebu Dream otrzymuje za 1 zł jeden stelaż Arkadia
(model I lub II) w wymiarze kupowanego materaca lub jedną kołdrę microfibra o wymiarze 200*155 cm za 1 zł. W
przypadku zakupu materaca o wymiarze 200*160 cm i większym, klient otrzymuje dwa stelaże Arkadia (model I lub II)
za 1 zł każdy w wymiarach dających w sumie wymiar kupowanego materaca lub dwie kołdry microfibra o wymiarze
200*155 za 1 zł każda. Klient detaliczny ma prawo wybrać zamiast dwóch kołder o wymiarze 200*155 cm jedną kołdrę
microfibra o wymiarze 220*200 cm za 1 zł, np.: Dejmos w wymiarze 200*180 cm + dwa stelaże Arkadia (model I lub II)
o wymiarze 200*90 cm za 1 zł każdy lub dwie kołdry microfibra o wymiarze 200*155 cm za 1 zł każda lub jedna kołdra
microfibra o wymiarze 220*200cm za 1 zł.

•

Klient detaliczny za zakup materaca Demeter lub Nyks otrzymuje za 1 zł jedną poduszkę lateksową o wymiarze
60*40*11 cm w pokrowcu jersey do prania. W przypadku zakupu materaca Demeter lub Nyks o wymiarze 200*140 cm
i większym, klient otrzymuje dwie poduszki lateksowe o wymiarze 60*40*11 cm w pokrowcu jersey do prania za 1 zł
każda, np.: Nyks w wymiarze 200*160 cm + dwie poduszki lateksowe o wymiarze 60*40*11 cm za 1 zł każda.

•

Fabryka Materacy Janpol sp. z o.o. po otrzymaniu zamówienia od klienta hurtowego na materac Andromeda, Dejmos
lub Erebu Dream przekaże jeden lub dwa stelaże Arkadia (model I lub II), alternatywnie jedną lub dwie kołdry
microfibra, w zależności od wymiaru zamawianego materaca, za 1 zł brutto każdy(a).

•

Przesłanie zamówienia promocyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

•

Każde zamówienie musi być opisane hasłem „PROMOCJA ZIMOWA”.

•

Klient hurtowy udostępni miejsce na terenie sklepu w celu poinformowania Klientów o organizowanej promocji i jej
zasadach.

•

Sprzedawca (Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o.o.) zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia promocji bez
podania przyczyny.

•

Promocja nie łączy się z żadną inną promocją, ani nie obejmuje żadnych zamówień ekspozycyjnych.

