Regulamin Promocji „Montaż za 1 zł”
Promocja obowiązuje od 26.05.2021 r do odwołania
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą „
Montaż Podłogi za 1 zł” , zwanej dalej Promocja .
2. Organizatorem Promocji jest : SYKOMAT Sp. z.o.o. z siedzibą przy ulicy Bartyckiej
26 paw.17 00-716 Warszawa, NIP: 5260302114, wysokość kapitału zakładowego:
50000,00 zł, KRS 0000154701 – Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej organizatorem.
3. Promocja trwa od 26.05.2021 r do odwołania
§2
Warunki obowiązywania Promocji
1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie odbiorca indywidualny.
2. Promocja obowiązuje w salonach firmowych Sykomat:
a) Warszawa ul. Bartycka 26 pawilon 17,
b) Warszawa ul. Bartycka 24 pawilon 3b,
c) Warszawa ul. Trakt Brzeski 56c,.
3. W ramach Promocji przy zakupie wybranych podłóg Uczestnik Promocji otrzymuje usługę
montażu podłogi w cenie 1zł.
4. Podłogi objęte promocją:
a) Deska Barlinecka,
b) Deska Baltic wood,
c) Deska Walczaka
§3
Warunki skorzystania z usługi montażu
1. Warunkiem realizacji usługi montażu jest:
a) Zakup komplementarnych akcesoriów wykończeniowych wymaganych przez producenta
do prawidłowego montażu podłogi - klej, grunt, podkładu.
b) Usługa montażu materiału może być przeprowadzona jedynie w przygotowanym podłożu,
spełniającym wymogi producenta, zawarte w karcie technicznej produktu.

2. Promocja nie obejmuje przygotowania posadzki do montażu deski.
a) Wszelkie prace dodatkowe polegające m.in. wykonaniu wylewki , łączenie podłogi z
płytkami typu Hexagonem wiążą się z koniecznością wykonania dodatkowej kalkulacji i
stanowią koszt Uczestnika.
b) Ostateczny koszt usług, o których mowa w § 4 pkt. 2 niniejszego regulaminu zostanie
oszacowany po wykonaniu pomiaru przez ekipę montażową wskazaną przez Organizatora.
3. Usługa montażu zrealizowana może być w odległości do 30km od salonu, w którym
dokonano zakupu, jeżeli przekracza 30km jest dodatkowo płatna po ustaleniu ze sprzedawcą.
§4
Postanowienia końcowe
1. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami Organizatora.
2. Promocja nie obowiązuje na produkty przecenione.
3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią
niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.

