
 
 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Pewni swego” 

I. Zasady ogólne 

1. Organizatorem Promocji „Pewni swego” (dalej: Promocja) jest Budvar Centrum Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000337998, której akta rejestrowe przechowywane są 

przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (dalej: Organizator). 

2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji oraz zasady jej organizacji  

i przeprowadzenia (dalej: Regulamin).  

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona i możliwa do pobrania na stronie Promocji 

www.pewniswego.pl  

II. Czas trwania 

1. Promocja trwa od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Promocją objęte są wybrane produkty Organizatora, tj. okna T-Passive Perfekt oraz T-Passive 

Perfekt Forte, zwane dalej Produktami. 

2. Promocja polega na udzieleniu rabatu na Produkty na warunkach określonych w punkcie IV 

Regulaminu (dalej: Rabat).   

3. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności 

prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, będących klientami 

Salonów Sprzedaży Organizatora. 

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  

5. Uczestnikami Promocji stają się osoby wskazane w ust. 3 powyżej, które w okresie 

obowiązywania Promocji określonym w pkt II zakupią w Salonie Sprzedaży Organizatora 

Promocji Produkty objęte Promocją. Warunkiem otrzymania Rabatu jest okazanie w Salonie 

Sprzedaży kodu rabatowego (w formie wydruku lub w formie elektronicznej), 

wygenerowanego za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na dedykowanej 

stronie internetowej przygotowanej dla Promocji www.pewniswego.pl. Wypełnienie  
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i przesłanie przez Uczestnika formularza kontaktowego stanowi potwierdzenie, iż wyraża on 

zgodę na udział w Promocji. Kod rabatowy przesłany zostanie na adres e-mail Uczestnika 

wskazany w powyższym formularzu.  

6. Każdy klient biorący udział w Promocji zobowiązany jest do zapoznania się, zaakceptowania i 

zastosowania postanowień niniejszego Regulaminu.  

IV. Rabat 

1. W ramach Promocji Uczestnikowi przyznawany jest Rabat w wysokości 35% na okna T-Passive 

Perfekt oraz T-Passive Perfekt Forte z szybą 1,1 W/m2K oraz Rabat w wysokości 100% na 

dopłatę do zaczepów antywłamaniowych (w standardzie Organizatora Security). 

V. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Promocji powinny być składane przez 

Uczestników Promocji pisemnie na adres: Budvar Centrum sp. z o.o., ul. Przemysłowa 36, 98-

220 Zduńska Wola lub mailowo na adres: marketing@budvar.pl.  

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 dni od zakończenia Promocji.  

VI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym 

zawiadomieniu o tym Uczestników Promocji za pośrednictwem strony internetowej 

Organizatora www.budvar.pl . Zmiana Regulaminu nie spowoduje utraty praw nabytych przez 

Uczestników Promocji. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia 

umów zawieranych pomiędzy Organizatorem a poszczególnymi Uczestnikami Promocji oraz 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (w przypadku, gdy Uczestnik Promocji jest konsumentem w rozumieniu art.221 

Kodeksu Cywilnego) oraz Kodeks Cywilny. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. 

mailto:marketing@budvar.pl

