
  

 cennik24.pl  

PE-FLEX sp. z o.o. sp. k. 
32-420 Gdów, Gdów 1488 
 
NIP 6832108722 
KRS 0000830346 
BDO 000405997 

 

tel. 535-256-375 

cennik@peflex.pl 

REGULAMIN PROMOCJI 

"Darmowa wysyłka filtrów" 

  

I. Słownik pojęć używanych w Regulaminie: 

  

Sprzedawca - PE-FLEX sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdów 1488, 32-420 Gdów 
zarejestrowaną pod numerem KRS 0000830346, NIP: 6832108722; 

  
Użytkownik – klient, zarejestrowany na portalu www.peflex.cennik24.pl, 

uprawniony skorzystania z promocji organizowanej przez Sklep; 

  
Data ważności – data, do której można skorzystać z promocji na stronie 

www.cennik24.pl do wyczerpania zapasów promocyjnych; 
  
Sklep - sklep internetowy www.cennik24.pl sprzedający za pośrednictwem 

Internetu towary znajdujące się w jego ofercie Sprzedawcy; 
  
Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów 

znajdujących się w sklepie internetowym www.cennik24.pl; 
  
Towary – produkty oferowane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym 

www.cennik24.pl objęte promocją tj: 
“Filtry do rekuperatora Zehnder Q, Aeris NEXT”, “Filtry do rekuperatora 
Thessla Green AirPack”, “Filtry do rekuperatora Thessla Green AirPack 
HOME”, “Filtry do rekuperatora Komfovent Domekt R 450 V”,”Filtry do 
rekuperatora Komfovent Domekt R 600 H”, “Filtry do rekuperatora Vort 
Prometeo HR 400”, “Filtry do rekuperatora PAUL Novus”. 
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 II. Warunki ogólne. 

1. Promocja przeznaczona jest klientów zarejestrowanych na portalu 
www.cennik.24.pl którzy złożą i opłacą zamówienie u Organizatora na filtry 
do rekuperatora na wartość powyżej 100 zł brutto; 

2. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01 października 2021r. do 
wyczerpania zapasów promocyjnych. Informacja o wyczerpaniu się zapasów 
promocyjnych i zakończeniu promocji zostanie zamieszczona na stronie 
www.cennik24.pl; 

3. Promocja dotyczy tylko zamówień z wysyłką na adresy zlokalizowane na 
terenie Polski; 

4. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych 
w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu 
opublikowanego na: www.cennik.24.pl; 

5. Użytkownik może skorzystać z promocji wielokrotnie; 

6. Gratyfikacji otrzymanej w promocji (darmowa wysyłka) nie można 
wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. 

 

III. Zasady skorzystania z promocji. 

1. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia 
w Sklepie wyłącznie na Towary objęte promocją o jednorazowej wartości min 
100 zł brutto (bez kosztów przesyłki); 

2. Po złożeniu zamówienia, w koszyku koszty przesyłki automatycznie zostaną 
zmniejszone do 0 zł, a klient nie poniesie żadnych kosztów związanych z wysyłką 
zamówionego przez siebie towaru.  
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IV. Reklamacje i zwrot towarów. 

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów będą 
rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu. 

 V. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny na  stronie www.cennik24.pl jest jedynym 
dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte 
w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter 
jedynie informacyjny, 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym 
Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie 
mogą jednak naruszać praw nabytych przez Użytkowników, 

 3. Udział w Promocji jest dobrowolny. Użytkownik przed przystąpieniem do 
Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji 
oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu, 

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2021 r.  
 


