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Września, 15.09.2021 r. 

REGULAMIN AKCJI „GWARANCJA DOSTAWY” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

Organizatorem akcji specjalnej pod nazwą „GWARANCJA DOSTAWY” jest firma KRISPOL Sp. z o.o. z 

siedzibą we Wrześni (kod 62-300), ul. Michała Strzykały 4, NIP 7891541390, REGON 639784194, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS: 0000159144, zwana w dalszej treści Organizatorem.  

 

§2 Czas trwania promocji 

Akcja specjalna trwa od 16 września do 1 października 2021 r. lub do wyczerpania zapasów 
promocyjnych produktów lub elementów niezbędnych do ich produkcji. Producent zastrzega sobie 
prawo do wcześniejszego zakończenia akcji. 

 

§3 Zasady i warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnictwo w akcji specjalnej jest dobrowolne. 

2. Uczestnikami akcji specjalnej mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w czasie trwania akcji specjalnej z niej skorzystają, 
zwane dalej Uczestnikami. 

3. Akcja specjalna obowiązuje w punktach sprzedaży produktów KRISPOL na terenie POLSKI oraz 
sieci salonów KRISHOME. Lista punktów dostępna jest na stronie www.krispol.pl/salony 

4. Akcją specjalną objęte są produkty dla domu z następujących grup produktowych: 

- Okna FEN PVC 

- Drzwi tarasowe PVC w systemie HST 

- Bramy garażowe segmentowe VENTE 

5. Akcja specjalna dotyczy wszystkich dostępnych wariantów kolorystycznych produktów oraz ich 

kombinacji. 

6. Organizator oświadcza, że produkty wymienione w §3 pkt.4, zamówione u Partnerów 
Handlowych do 1 października 2021 roku, wyprodukuje i dostarczy w miejsce wskazane przez 
Partnera Handlowego w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2021 roku.  

7. Za datę zamówienia uznaje się datę przetransferowania zamówienia przez Partnera Handlowego 
do systemu produkcyjno-handlowego KRISPOL.  

8. Klient może zakupić dowolną liczbę produktów wymienionych w §3 pkt.4. Akcja specjalna łączy 
się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez KRISPOL Sp. z o.o. 

9. Aby skorzystać z akcji specjalnej, Inwestor powinien spełnić poniższe warunki:  

- złożyć zamówienie u Partnera Handlowego w okresie od 16 września do 1 października 2021 r. 
produktów KRISPOL wskazanych w §3 pkt. 4. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu akcji specjalnej ze względu na 
ograniczenia w pozyskaniu surowców.  
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11. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie materiały informacyjne dotyczące akcji specjalnej dostępne są 
        w siedzibie Organizatora we Wrześni w dni robocze od 8-16 oraz na stronach internetowych   
         www.krispol.pl i www.krishome.pl  

12. Akcja specjalna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych 
         i zakładach wzajemnych.  Regulamin promocji nie wymaga zatwierdzenia w trybie   
         określonym w art.13. ust. wyżej wymienionej ustawy. 

 

§5 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu realizacji akcji specjalnej można zgłaszać na adres e-mail 

marketing@krispol.pl przez cały okres trwania akcji specjalnej, nie później jednak niż do 14 dni 

po dacie zakończenia, tj. do 16.10.2021 r. (decyduje data dostarczenia wiadomości).  

2. Uczestnik zgłaszając reklamację musi podać swoje dokładne dane, czyli: imię, nazwisko, adres 

mailowy do korespondencji, oraz dokładny opis ze wskazaniem przyczyny reklamacji i punktu 
sprzedaży lub składania oferty.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję złożoną z przedstawicieli Organizatora na 

podstawie niniejszego Regulaminu w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.  

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i wiążąca, a powiadomienie zostanie dostarczone Uczestnikowi 
na adres mailowy, z którego reklamacja została przesłana (lub listem poleconym) w ciągu 7 dni 

od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§4 Postanowienia końcowe. 

1. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu może spowodować cofnięcie 
uprawnień przysługujących z tytułu udziału w akcji specjalnej.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach 
w Regulaminie będzie dostępna na stronie www.krispol.pl  

3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie 
i obowiązującymi przepisami prawa polskiego.  

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z akcją specjalną będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2021 r. 
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