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Ochmanów, 19 listopada 2020 r. 
 
Szanowni Państwo, 
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 listopada 2020 r. podjęliśmy decyzję o doprecyzowaniu zapisów 
w regulaminie „Największa promocja w roku – dobieraj produkty, obniżaj ceny”. 
 
W związku z powyższym, zmianie uległa treść następujących punktów Regulaminu: 
 
- w pkt. V. zmieniono punkt 4a o brzmieniu: 

a. w razie zakupu w ramach danego zamówienia Bramy garażowej „Dekedo” lub „Belado” 

– rabat w wysokości 2% na całość danego zamówienia obejmującego taki produkt 

komplementarny, 

na następujące brzmienie: 

a. w razie zakupu w ramach danego zamówienia Bramy garażowej „Dekedo” lub „Belado” oraz 

co najmniej jednego Produktu wskazanego w pkt. IV.2. – rabat w wysokości 2% na łączną 

wartość netto danego zamówienia obejmującego taki produkt komplementarny. Rabat 

określony w niniejszym punkcie nie podlega łączeniu z rabatem określonym w pkt.V.4b, V.4c. 

lub V.4d.  

 

- w pkt. V. zmieniono punkt 4c i 4d o brzmieniu: 

c. w razie zakupu w ramach danego zamówienia dwóch różnych z następujących produktów 

komplementarnych: Rolet zewnętrznych, Drzwi przesuwnych „Slide” lub Drzwi aluminiowych 

zewnętrznych „Tenvis” lub „Elite” z oferty Aluhaus – rabat w wysokości 3% na takie produkty 

komplementarne zamówione w ramach takiego zamówienia, 

d. w razie zakupu w ramach danego zamówienia trzech różnych z następujących produktów 

komplementarnych: Rolet zewnętrznych, Drzwi przesuwnych „Slide” lub Drzwi aluminiowych 

zewnętrznych „Tenvis” lub „Elite” z oferty Aluhaus – rabat w wysokości 4% na takie produkty 

komplementarne zamówione w ramach takiego zamówienia. 

na następujące brzmienie: 

c. w razie zakupu w ramach danego zamówienia dwóch różnych z następujących produktów 

komplementarnych: Bramy garażowej „Dekedo” lub „Belado”, Rolet zewnętrznych, Drzwi 

przesuwnych „Slide” lub Drzwi aluminiowych zewnętrznych „Tenvis” lub „Elite” z oferty 

Aluhaus – rabat w wysokości 3% na takie produkty komplementarne zamówione w ramach 

takiego zamówienia, 

d. w razie zakupu w ramach danego zamówienia trzech różnych z następujących produktów 

komplementarnych: Bramy garażowej „Dekedo” lub „Belado”, Rolet zewnętrznych, Drzwi 

przesuwnych „Slide” lub Drzwi aluminiowych zewnętrznych „Tenvis” lub „Elite” z oferty 
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Aluhaus – rabat w wysokości 4% na takie produkty komplementarne zamówione w ramach 

takiego zamówienia. 

- w pkt. VII zmieniono punkt 7 o brzmieniu: 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2020 r. 

na następujące brzmienie: 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2020 r. Od dnia 20 listopada 2020 r. obowiązuje 
brzmienie Regulaminu zmienione komunikatem z 19 listopada 2020 r. 
 
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie uległy zmianie.  
 
Zmieniony Regulamin obowiązuje od 20 listopada 2020 r. 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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