
REGULAMIN PORMOCJI „20% Z OKAZJI OTWARCIA SKLEPU STACJONARNEGO”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży zniżkowej o nazwie „20% z okazji 
otwarcia sklepu stacjonarnego”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma Meble.Expert, 
Palikówka 197a, 36-073 Palikówka, NIP: 517-023-95-18, zwana dalej 
„Organizatorem”.

2. Celem Promocji jest reklamowanie i sprzedaż wybranych mebli przez firmę 
Meble.Expert znajdujących się w sklepie stacjonarnym w Sosnowcu, AL. Wolności 22 
lub internetowym, odpowiednio oznaczonych przez pracowników sklepu.

3. Czas trwania Promocji w sklepie stacjonarnym Meble.Expert obejmuje okres od 25 
sierpnia 2018 roku do 30 września 2018

4. Czas trwania Promocji w sklepie on-line Meble.Expert obejmuje okres od 22 sierpnia 
2018 roku do 30 września 2018

 §3 ZASADY PROMOCJI

1. Promocja dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych on-line w sklepie na stronie 
www.meble.expert  oraz w sklepie stacjonarnym Meble.Expert w Sosnowcu 
znajdującego się przy Al. Wolności 22.

2. Przedmiot promocji:
 Przedmiotem promocji są wybrane meble z asortymentu sklepu 

stacjonarnego Meble.Expert oraz internetowego www.meble.expert 
oznaczone informacją o promocji.

 W sklepie stacjonarnym promocji podlega cały asortyment znajdujący się na 
stronie https://meble.expert/pl/promotions

3. Meble oznaczone promocją można będzie zakupić w sklepie stacjonarnym 
Meble.Expert w Sosnowcu w terminie od 25 sierpnia do 30 września 2018 roku.

4. W sklepie on-line Meble.Expert meble oznaczone promocją można zakupić od 22 
sierpnia 2018 do 30 września 2018.

5. Zakupu promocyjnych mebli należy dokonać poprzez prawidłowe złożenie 
zamówienia na www.meble.expert lub w sklepie stacjonarnym Meble.Expert i 
podanie danych oraz informacji niezbędnych do realizacji zmówienia.

6. Uczestnik promocji każda osoba, która dokona zakupu on-line na www.meble.expert 
w sklepie stacjonarnym Meble.Expert w Sosnowsu

7. Udział w Promocji jest dobrowolny.
8. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania zniżki Uczestnik powinien w czasie 

trwania Promocji zakupić w Punkcie Sprzedaży, czyli w sklepie Internetowym lub 
stacjonarnym, mebel oznaczony jako promocyjny,

9. Uczestnik może dokonać wielu zakupów mebli oznaczonych w promocji. 

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ZWROT



1. W przypadku chęci zwrotu lub reklamacji mebla zakupionego na promocji przez 
stronę internetową www.meble.expert obowiązują zasady opisane na stronie sklepu. 
Szczegóły można znaleźć tutaj: https://meble.expert/zwroty-i-reklamacje

2. Meble zamówione lub zakupione w sklepie stacjonarnym podlegają reklamacji wg 
zasad opisanych w dziale REKLAMACJE znajdującym się na stronie 
https://meble.expert/zwroty-i-reklamacje

3. Meble realizowane i modyfikowane pod specjalne wymagania Klienta nie podlegają 
zwrotowi. 

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w sklepie internetowym www.meble.expert oraz 
w sklepie stacjonarnym w Sosnowcu, ul. Al. Wolności 22.

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


