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Ochmanów, 18 marca 2020 r. 
 
Szanowni Państwo, 
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 marca 2020 r. podjęliśmy decyzję o zmianie warunków 
obowiązywania Promocji Wiosennej 2020 poprzez wydłużenie czasu trwania promocji do dnia 30 
kwietnia 2020 r.   
 
W związku z powyższym, zmianie uległa treść następujących punktów Regulaminu: 
 
- zmieniono pkt. II o brzmieniu: 

                      Promocja trwa od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. 

na następujące brzmienie: 

Promocja trwa od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. 
 

- w pkt. III zmieniono treść ustępu 5a o brzmieniu: 

a.zakupiły w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. przynajmniej jeden z 
Produktów wskazanych w pkt. 1 powyżej, w jednym z Salonów Sprzedaży,  

na następujące brzmienie: 

a.zakupiły w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. przynajmniej jeden z 
Produktów wskazanych w pkt. 1 powyżej, w jednym z Salonów Sprzedaży, 

 

- w pkt. IV zmieniono treść ustępu 3 o brzmieniu: 

b.w razie zakupu  systemu okiennego „Koncept”, „Pixel”, „Prolux”, Drzwi Aluhaus lub Rolet ze 
standardowym terminem dostawy zamówionych Produktów 5 tygodni od daty złożenia 
zamówienia   – rabat w wysokości 2%, 

c.w razie zakupu  systemu okiennego „Koncept”, „Pixel”, „Prolux”, Drzwi Aluhaus lub Rolet z 
terminem dostawy zamówionych Produktów w maju 2020 pod warunkiem, że termin dostawy 
jest dłuższy niż 5 tygodni od daty złożenia zamówienia – rabat w wysokości 4%, 

d.w razie zakupu  systemu okiennego „Koncept”, „Pixel”, „Prolux”, Drzwi Aluhaus lub Rolet z 
terminem odbioru zamówionych Produktów w czerwcu 2020 – rabat w wysokości 5%, 

e.w razie zakupu  systemu okiennego „Winergetic Standard” lub „Winergetic Premium” ze 
standardowym terminem dostawy zamówionych Produktów 5 tygodni od daty złożenia 
zamówienia  – rabat w wysokości 3%, 

f.w razie zakupu  systemu okiennego „Winergetic Standard” lub „Winergetic Premium” z 
terminem dostawy zamówionych Produktów w maju 2020 pod warunkiem, że termin dostawy 
jest dłuższy niż 5 tygodni od daty złożenia zamówienia – rabat w wysokości 5%, 

g.w razie zakupu  systemu okiennego „Winergetic Standard” lub „Winergetic Premium” z 
terminem dostawy zamówionych Produktów w czerwcu 2020 – rabat w wysokości 7%, 
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h.w razie zakupu  systemu okiennego „Prismatic” ze standardowym terminem dostawy 
zamówionych Produktów  5 tygodni od daty złożenia zamówienia  – rabat w wysokości 4%, 

i.w razie zakupu  systemu okiennego „Prismatic” z terminem dostawy zamówionych Produktów 
w maju 2020 pod warunkiem, że termin dostawy jest dłuższy niż 5 tygodni od daty złożenia 
zamówienia – rabat w wysokości 6%, 

j.w razie zakupu  systemu okiennego „Prismatic” z terminem dostawy zamówionych Produktów 
w czerwcu 2020 – rabat w wysokości 8%, 

k.w razie zakupu  systemu okiennego „HST 70” lub „HST 85 Premium” – rabat w wysokości 8%, 
niezależnie od terminu dostawy zamówionych Produktów. 

na następujące brzmienie: 

a. w razie zakupu  systemu okiennego „Koncept”, „Pixel”, „Prolux”, Drzwi Aluhaus lub Rolet 
ze standardowym terminem dostawy zamówionych Produktów  5 tygodni od daty złożenia 
zamówienia   – rabat w wysokości 2%, 

b. w razie zakupu  systemu okiennego „Koncept”, „Pixel”, „Prolux”, Drzwi Aluhaus lub Rolet 
z terminem dostawy zamówionych Produktów w maju 2020 pod warunkiem, że termin 
dostawy jest dłuższy niż 5 tygodni od daty złożenia zamówienia – rabat w wysokości 4%, 

c. w razie zakupu  systemu okiennego „Koncept”, „Pixel”, „Prolux”, Drzwi Aluhaus lub Rolet 
z terminem odbioru zamówionych Produktów w czerwcu 2020 pod warunkiem, że termin 
dostawy jest dłuższy niż 5 tygodni od daty złożenia zamówienia – rabat w wysokości 5%, 

d. w razie zakupu  systemu okiennego „Winergetic Standard” lub „Winergetic Premium” ze 
standardowym terminem dostawy zamówionych Produktów  5 tygodni od daty złożenia 
zamówienia  – rabat w wysokości 3%, 

e. w razie zakupu  systemu okiennego „Winergetic Standard” lub „Winergetic Premium” z 
terminem dostawy zamówionych Produktów w maju 2020 pod warunkiem, że termin 
dostawy jest dłuższy niż 5 tygodni od daty złożenia zamówienia – rabat w wysokości 5%, 

f. w razie zakupu  systemu okiennego „Winergetic Standard” lub „Winergetic Premium” z 
terminem dostawy zamówionych Produktów w czerwcu 2020 pod warunkiem, że termin 
dostawy jest dłuższy niż 5 tygodni od daty złożenia zamówienia – rabat w wysokości 7%, 

g. w razie zakupu  systemu okiennego „Prismatic” ze standardowym terminem dostawy 
zamówionych Produktów  5 tygodni od daty złożenia zamówienia  – rabat w wysokości 
4%, 

h. w razie zakupu  systemu okiennego „Prismatic” z terminem dostawy zamówionych 
Produktów w maju 2020 pod warunkiem, że termin dostawy jest dłuższy niż 5 tygodni od 
daty złożenia zamówienia – rabat w wysokości 6%, 

i. w razie zakupu  systemu okiennego „Prismatic” z terminem dostawy zamówionych 
Produktów w czerwcu 2020 pod warunkiem, że termin dostawy jest dłuższy niż 5 tygodni 
od daty złożenia zamówienia – rabat w wysokości 8%, 

j. w razie zakupu  systemu okiennego „HST 70” lub „HST 85 Premium” – rabat w wysokości 
8%, niezależnie od terminu dostawy zamówionych Produktów. 

 

mailto:biuro@oknoplast.com.pl
http://www.oknoplast.com.pl/


 
 

  

 
OKNOPLAST Sp. z o.o. 

Ochmanów 117, 32-003 Podłęże 

NIP: 678-00-38-167 

KRS: 0000141430 BDO: 000029788 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Kapitał zakładowy:  

105 000,00 złotych w całości opłacony, BDO: 000029788. 

tel.: +48 12 279 71 71 

fax: +48 12 279 71 72 

biuro@oknoplast.com.pl 

 

 

 

www.oknoplast.com.pl 

 

 

 

info@aluhaus.com.pl 

www.aluhaus.com.pl 

 

 

- w pkt. VI zmieniono treść ustępu 7 o brzmieniu: 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 marca 2020 r. 

na następujące brzmienie: 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 marca 2020 r. Od dnia 19 marca 2020 r. obowiązuje 
brzmienie Regulaminu zmienione komunikatem z 18 marca 2020 r. 

 
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie uległy zmianie.  
 
Zmieniony Regulamin obowiązuje od 19 marca 2020 r. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez 
Uczestnika praw nabytych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. 
 
Aktualna oraz archiwalna wersja Regulaminu jest dostępna i możliwa do pobrania na stronie 
internetowej organizatora Promocji www.oknoplast.com.pl, w siedzibie Oknoplast Sp. z o.o. oraz w 
salonach sprzedaży Oknoplast. 
 

Z wyrazami szacunku, 
 

Zarząd Oknoplast Sp. z o.o. 
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