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Ochmanów, 17 lipca 2019 r. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lipca 2019 r. podjęliśmy decyzję o zmianie warunków 
obowiązywania Promocji „Spakietuj Rabat” poprzez wprowadzenie nowych rodzajów 
pakietów rabatowych i związanych z nimi wysokości rabatów. 
 
Aktualnie wysokość rabatu za zakup następujących produktów wynosi: 
 

• w razie zakupu okien w systemie Prismatic i okien w systemie HST – 6,9% od cen okien 
w systemie Prismatic i 6,9% od cen okien w systemie HST, 

• w razie zakupu okien w systemie Prismatic, okien w systemie HST i co najmniej 5 sztuk 
rolet zewnętrznych – 7,88% od cen okien w systemie Prismatic, 7,88% od cen okien w 
systemie HST oraz 7,88% od cen rolet zewnętrznych, 

• w razie zakupu okien w systemie Prismatic, okien w systemie HST, co najmniej 5 sztuk 
rolet zewnętrznych i drzwi aluminiowych – 8,86% od cen okien w systemie Prismatic, 
8,86% od cen okien w systemie HST, 8,86% od cen rolet zewnętrznych oraz 8,86% od 
ceny drzwi aluminiowych.  

 
W związku z powyższym, zmianie uległa treść następujących punktów Regulaminu: 
 
- w pkt. III ust. 5 lit. a. dodano podpunkty od (iv) do (vi), 
- w pkt. IV ust. 1 dodano litery od d. do f., 
- w pkt. VI zmieniono treść ustępu 5. 
 
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie uległy zmianie.  
 
Zmieniony Regulamin obowiązuje od 18 lipca 2019 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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