
Regulamin promocji „Montaż paneli podłogowych GRATIS w 24h” 
 

1. Usługa promocyjna dotyczy tylko osoby fizycznej, która zamówi montaż w 

mieszkaniu do 150m2 lub budynku mieszkalnym jednorodzinnym do 300 m2. 

2. Oferta promocji nie dotyczy firm i pomieszczeń użyteczności publicznej. 

3. Montaż GRATIS (cena 0 zł/m2) dotyczy tylko montażu paneli podłogowych pod 

warunkiem zakupu całego niezbędnego materiału do wykonania usługi tj.: paneli 

podłogowych, pianki lub podkładu pod panele, folii paroizolacyjnej, listew 

przypodłogowych, listew progowych wraz z transportem i montażem. 

4. Momentem skorzystania z promocji jest podpisanie umowy o roboty budowlane.  

5. Montaż rozpocznie się w 24 h od podpisania umowy, o której mowa w pkt. 4 pod 

warunkiem dostępności towaru w salonie. W przypadku towarów na zamówienie 

montaż rozpocznie się w 24 h od momentu dostarczenia towaru od producenta. 

6. Faktura zostanie wystawiona na usługę montażu (VAT 8%). 

7. Promocja „Montaż GRATIS” dotyczy montażu paneli podłogowych. 

8. Koszt montażu listew PCV: 

 - 180 zł/brutto od pomieszczenia do 25 m2, 

 - montaż listew w pomieszczeniach powyżej 25 m2 ustalany jest indywidualnie.  

 W przypadku montażu listew przypodłogowych MDF koszt ustalany jest 

 indywidualnie.   

9. Listwy przypodłogowe są montowane do ściany za pomocą kołków szybko-

montażowych, klient powinien poinformować o ewentualnym przebiegu instalacji 

wodnej czy elektrycznej .Firma nie odpowiada za uszkodzenia w/w elementów 

spowodowanych technologią montażu listew. 

10. Koszt transportu zakupionego materiału, niezbędnego do montażu to: 

 - do 25 km od salonu, w którym dokonano zakupu – transport GRATIS 

 - 50 zł – powyżej 25 km do 50 km od salonu, w którym dokonano zakupu. 

 Koszt transportu powyżej 50 km ustalany jest indywidualnie. Koszt transportu 

 obejmuje także wniesienie do domu zakupionego materiału. 

11. Montaż jest wykonywany tylko na odpowiednio przygotowanym podłożu 

(pomieszczenie puste, podłoże oczyszczone, równe i suche) i obejmuje standardowy 

montaż (wzdłuż lub poprzek pomieszczenia). Zagłębienia w powierzchni nie mogą 

przekraczać 3mm na 1m bieżącym podłogi. 

12. Za właściwe zwymiarowanie powierzchni podłogi oraz długości listew odpowiada 

kupujący. Koszt odpadów pomontażowych pokrywa kupujący.  

13. Promocja nie obejmuje dodatkowych prac, nie wymienionych w niniejszym 

regulaminie. Dodatkowe prace takie jak: przycinanie drzwi , maskowanie 

okablowania, przenoszenie mebli ,przygotowanie podłoża ,obudowanie schodów 

,progów objęte są dodatkowymi opłatami ustalanymi indywidualnie. 

14. Promocji „Montaż GRATIS” nie można łączyć z innymi promocjami obowiązującymi 

w salonach. 


