
REGULAMIN PROMOCJI  

„POMIAR KABINY GRATIS” 

 

§ 1 
[Informacje podstawowe] 

1. Promocja „Pomiar kabiny gratis” (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana przez 
SanSwiss Polska z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 95, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 
0000323057, NIP:886-292-47-52, REGON:020950513 (zwaną dalej „Organizatorem”). 
 

2. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 04-
01-2016 do dnia 31-03-2021 r. (włącznie). 
 

3. Aby wziąć udział  w promocji należy wejść na stronę internetową:  
https://www.sanswiss.pl/pl/kontakt/pomiar-i-montaz, a następnie wypełnić dane w 
formularzu zgłoszenia. 

 
4. Niezależnie od zgłoszenia dokonanego zgodnie z ust. 3 warunkiem udziału w Promocji 

jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 
 

5. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Promocji jest Organizator. 
Dane Uczestników Promocji będą wykorzystane i przetwarzane w celach związanych z 
organizacją oraz przeprowadzeniem Promocji przy zachowaniu zasad określonych w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści 
jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. 

 

§ 2 
[Zasady Promocji – POMIAR KABIN] 

 

1. Wyraźnie zastrzega się, że promocja dotyczy tylko kabin prysznicowych z serii PUR w 
rozmiarach niestandardowych – tj. z tabeli WYMIARÓW SPECJALNYCH z aktualnie 
obowiązującego Cennika Organizatora. 
 

2. W ramach promocji oferowane jest darmowe wykonanie pomiaru kabiny prysznicowej  
przez instalatora SanSwiss Polska, pod warunkiem zakupu tejże kabiny. 
 

3. Pomiar kabiny jest płatny bezpośrednio u instalatora po dokonaniu pomiaru w kwocie 
246 pln brutto. 
 

4. Po dokonaniu pomiaru przez instalatora i potwierdzeniu technicznych możliwości 
wykonania kabiny przez dział konstrukcyjny  Organizatora, klient otrzyma drogą 
mailową „Certyfikat pomiaru” z unikalnym kodem na podstawie którego otrzyma 
obniżenie ceny zamawianej kabiny o koszt pomiaru.  

https://www.sanswiss.pl/pl/kontakt/pomiar-i-montaz


 
5. Przy zakupie kabiny konieczne jest podanie kodu widniejącego na „Certyfikacie  

pomiaru”.  Kwota zapłacona tytułem pomiaru zostanie odjęta od ceny kabiny w 
momencie zakupu u dystrybutora produktów Organizatora z listy dystrybutorów 
dostępnych na stronie internetowej pod adresem:  
https://www.sanswiss.pl/pl/gdzie-kupic    
 

6. Usługa pomiaru, o której mowa w ust. 2 obejmuje dokonanie pomiarów u Klienta oraz 
przekazanie tych pomiarów Organizatorowi w celu sprawdzenia technicznej możliwości 
wykonania kabiny.   
 

7. Usługa pomiaru nie obejmuje dojazdu instalatora do miejsca pomiaru u klienta. 

8. Wyraźnie zastrzega się, że usługa pomiaru nie obejmuje również bezpłatnego montażu 
kabiny prysznicowej. 
 

9. Pomiar objęty promocją powinien być wykonany w terminie 7 dni od dnia dokonania 
zamówienia.  

 
§ 3 

[Reklamacje] 

1. Uczestnicy Promocji mogą składać reklamację w przypadku stwierdzenia działań 
Organizatora lub autoryzowanych sklepów, które są niezgodne z treścią niniejszego 
Regulaminu. 
 

2. Reklamacje mogą być składane listem poleconym na adres siedziby Organizatora. 
 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania jej przez 
Organizatora. 
 

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje drogą pisemną lub w inny 
dogodny sposób, o ile zostanie wskazany w reklamacji.  

 

§ 4 
[Postanowienia końcowe] 

1. Treść niniejszego Regulaminu Programu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz 
na stronie internetowej www.sanswiss.pl. 
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w 
uzasadnionych przypadkach. 
 

3. Zmiany Regulaminu będą notyfikowane na stronie internetowej Organizatora. 
 

4. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora lub 
autoryzowanych sklepów aktualnymi w okresie obowiązywania niniejszej promocji.  

 
5. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

https://www.sanswiss.pl/pl/gdzie-kupic
http://www.sanswiss.pl/

