
 
 

Regulamin promocji „Bon upominkowy” 
 

§1 Postanowienia wstępne 

1. Akcja promocyjna organizowana jest przez firmę CDP Wrocław z siedzibą przy ul. 

Białych Goździków 12 we Wrocławiu. 
2. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych które złożyły 
zamówienie na wykonanie zabudowy wraz z montażem oraz określiły w umowie rodzaj wybranej oferty 
promocyjnej. 
3. Niniejszy regulamin będzie dostępny dla wszystkich klientów w każdym punkcie handlowym, u 
projektantów, na stronie internetowej CDP Wrocław www.e-cdp.pl 
 

§2 Czas trwania promocji 
1. Akcja promocyjna rozpoczyna się od 21.08.2017 i trwa do 31.12.2017 
2.Organizatorzy akcji zastrzegają sobie prawo do skrócenia, zmiany czasu promocji po uprzednim 
powiadomieniu. 
3. Informacja o ewentualnej zmianie czasu trwania promocji zostanie przekazana poprzez nośniki 
wskazane w §1 pkt. 3. 

§3.Oferta promocyjna 
 
Promocja dotyczy szaf z drzwiami przesuwnymi, garderób, mebli kuchennych.  
Nie dotyczy mebli wolnostojących, drobnych mebli i mebli łazienkowych. 

 

Kupujący otrzymuje 100 zł rabatu od ceny końcowej za każdy wydany pełen 1000 zł przy złożeniu 

zamówienia na wszystkie wymienione wyżej rodzaje zabudowy. Upustem nie jest objęta wartość 

montażu i ewentualnego transportu. 

Warunkiem skorzystania z oferty jest podpisanie umowy i wpłata zaliczki wymaganej w umowie oraz 
okazanie bonu upominkowego. Bon upominkowy nie jest imienny i może być wykorzystany „na 
okaziciela” jednakże tylko raz. W momencie podpisania umowy musi być przekazany osobie z która 
podpisywana jest umowa. 
 
Promocją są objęte zakupy gotówkowe i ratalne, za wyjątkiem sprzedaży ratalnej 0%. 
 
Promocje nie łączą się. 
 
UWAGA: promocja dotyczy wycen i projektów zrobionych tylko w trakcie trwania promocji. 

 
§4. Postanowienia końcowe 

1. Warunkiem skorzystania z promocji sprzedaży jest dokonanie zakupu zabudowy wraz z 
montażem, podpisanie umowy sprzedaży w określonych terminach oraz wpłata zaliczek określonych 
umową (nie dotyczy sprzedaży ratalnej). 
2. W firmie CDP doradztwo, aranżacja, wykonanie projektu zabudowy oraz wycena materiałów są 
usługami całkowicie bezpłatnymi i niezobowiązującymi. 
3. W trosce o najwyższą jakość usług ekipy monterskie wykonujące usługę montażu u klienta podlegają 
wyrywkowym kontrolom czy realizacja zamówienia przebiega według najwyższych standardów, dlatego 
producent zastrzega sobie możliwość odwiedzin miejsca montażu po uprzednim powiadomieniu 
klienta. 
4.Promocje nie łącza się i dotyczą materiałów w cenach regularnych firmy CDP. 
5. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

http://www.e-cdp.pl/

