
Regulamin promocji BLACK WEEK: ceny do -70% 

I. Organizator i realizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej jest Vents Group Sp. z o.o. ul. Brzozowa 8,64-320 Niepruszewo 

II. Prawne regulacje promocji.

1.Podstawę prawną  promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem
określającym zasady promocji. Treść  Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.vents-group.pl.

2.Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora akcji promocyjnej.

III. Czas trwania promocji.

1. Promocja trwa od 21.11.2022 do 30.11.2022 r. lub do wyczerpania zapasów towarów przeznaczonych 

na promocję. 

IV. Zasady promocji.

1. Uczestnikami promocji mogą zostać wszyscy stali klienci Vents Group Sp z.o.o.Za stałych klientów uznawani są
klienci, którzy dokonali zakupu w ciągu 6 miesięcy oraz zaopatrują się bezpośrednio w Vents Group Sp. z o.o.

2. Promocji podlegają następujące typy produktów:

Kod towaru Nazwa towaru  Cena sprzedaży netto 
(pln)  

CIVICECLBE21200RS21 
centrala wentylacyjna do pojedynczych pomieszczeń z wymiennikiem przeciwprądowym, nagrz. 
elektryczną wstępną 6,30 kW oraz wtórną 6,30 kW, silnikami EC i automatyką S21, prawa            14 685,00 zł  

CIVICECDBE2300S21 
centrala wentylacyjna do pojedynczych pomieszczeń z wymiennikiem przeciwprądowym, nagrz. 
elektryczną wstępną 1,05 kW oraz wtórną 1,4 kW, silnikami EC  i automatyką S17              9 020,00 zł  

FRESHBOXE2-100WIFI 
centrala wentylacyjna 30...100m3/h 20…53 W z wymiennikiem przeciwprądowym, nagrzewnicą 
wstęprną i wtórną oraz WiFi              2 982,00 zł  

VS315EC wentyl. odśrod. 315mm 2370m3/h 230V, silnik EC              2 278,00 zł  

FRESHBOXE1-100WIFI 
centrala wentylacyjna 30-100 m3/h 20-53 W z wymienikiem przeciwprądowym, nagrzewnicą wtórną 
oraz WiFi              2 250,00 zł  

FRESHBOX100WIFI centrala wentylacyjna 30...100m3/h 20…53 W z wymiennikiem przeciwprądowym oraz WiFi              2 207,00 zł  

FRESHBOX100 centrala wentylacyjna 30-100 m3/h 12-47 W z wymienikiem przeciwprądowym              2 198,00 zł  

USVK-3/4-6 zawór trójdrogowy z siłownikiem i pompą wodną              1 226,00 zł  

VENTOECO2A50-4S11PRO 2xsystem jednorurowy z ceramicznym wymiennikiem entalpicznym z wylotem zewn. AH-11              877,00 zł  

O BRE A3RW-2.0A regulator 817,00 zł  

KSB315EC 
wentylator kanałowy odśrodkowy w obudowie izolowanej ze stali ocynkowanej fi 315 mm, 1310 
m3/h, 230V 719,00 zł  

KSB250EC 
wentylator kanałowy odśrodkowy w obudowie izolowanej ze stali ocynkowanej fi 250 mm, 1300 
m3/h, 230 V, silnik EC 651,00 zł  

VKP4E500X300 wentyl. odśrod. 500*300mm 1700m3/h-230V 527,00 zł  

VKHZ2E250 wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza, 1450 m3/h, 230 V 508,00 zł  

TF230 siłownik do przepustnic powietrza ze sprężyną powrotną, 24 V 470,00 zł  

http://www.vents-group.pl/
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KSB160EC 
wentylator kanałowy odśrodkowy w obudowie izolowanej ze stali ocynkowanej fi 160 mm, 420 
m3/h, 230 V, silnik EC                  442,00 zł  

DPWC11200 zewnętrzny czujnik wilgotności (0-10 V)                  434,00 zł  

R3025-10-B2 zawór trójdrogowy Belimo                  430,00 zł  

KSB200S wentyl.odśrod.200mm w obud.izolowanej                  409,00 zł  

TTPRO150EC wentyl.kanał.150mm o przepł.mieszanym                  358,00 zł  
R3020-6P3-B1 zawór trójdrogowy Belimo                  349,00 zł  

TTPRO125EC wentyl.kanał.125mm o przepł.mieszanym                  341,00 zł  

TTPRO100EC wentyl.kanał.100mm o przepł.mieszanym                  328,00 zł  

AHCIVIC1200LBWHITE okap zewnętrzny dla centrali CIVIC LB 1200 ze stali nierdzewnej pomalowany proszkowo na biało                  325,00 zł  

NKD125-0,6-1A21 nagrzewnica elektryczna kanałowa wtórna fi 125 mm, 0,6 kW, 1-fazowa do central VUT 160 VB 
EC A21                  324,00 zł  

R310-PN16 zawór trójdrogowy do zimnej/ciepłej wody DN 16, kvs=0,63                  315,00 zł  

KAM150ECOMAX wentyl.komin.150mm eco max metal.                  272,00 zł  

A22 automatyka A22                  258,00 zł  

AH-8CHROME160 okap zewnętrzny z tworzywa (efekt stali szczotkowanej) z ochrona przed zamarzaniem                  250,00 zł  

NK200-1,2-1U nagrzewnica elektryczna fi 200 mm, 1,2 kW, 1-fazowa, z modułem regulacji temperatury                  216,00 zł  

AHCIVIC500LBCHR okap zewnętrzny dla centrali CIVIC LB 500 ze szczotkowanej stali nierdzewnej                  214,00 zł  

AH-8WHITE160 okap zewnętrzny ze stali nierdzewnej, biały, z ochroną przed obmarzaniem                  206,00 zł  

AHCIVIC300LBCHR okap zewnętrzny dla centrali CIVIC LB 300 ze szczotkowanej stali nierdzewnej                  184,00 zł  

O POL ZTR20-6,0 zawór 3-drogowy                  159,00 zł  

150QUIETT-SAT wentylator osiowy fi 150 mm, cichy z timerem, satyna-alumat                  143,00 zł  

MINIVENT150CHR nasada kominowa wentylacyjna modułowa z podstawą kwadratową fi 150 chrom                  136,00 zł  

VPG670/400 antywibracyjny elastyczny łącznik okragły do wentylatora VS 400-4E/4D, VS 400 EC                  135,00 zł  
AHCIVIC300LBWH okap zewnętrzny z białej powlekanej stali                  131,00 zł  

TT150T wentyl.kanał.150mm z timerem                  131,00 zł  
O POL ZTR15-1,0 zawór 3-drogowy                  128,00 zł  

150QUIETVEXTRA wentyl.osiowy 150mm z wył.sznurk.biały                  120,00 zł  

SF536X220X40F7 filtr minipleat F7 VUT R 600 V/VE EC                  110,00 zł  

KKV250-315 zawór zwrotny                  109,00 zł  

AHWHITE160 aluminiowy okap zewnętrzny malowany na biało                  103,00 zł  

SF484x178x48F7 filtr minipleat F7 VUT 300 HB/HBE EC                  100,00 zł  

125QUIETMILDDUOTH wentylator osiowy dwubiegowy fi 125 mm, cichy z timerem i higrostatem, biały                    97,00 zł  

D125QWS ECHO- wentylator osiowy 125mm standard biały z wył. sznurkowym                    96,00 zł  

125QUIETV-VINT wentylator osiowy fi 125 mm, cichy z wyłącznikiem sznurkowym, jasny beż                    88,00 zł  

100QUIET-STP wentylator osiowy fi 100 mm, cichy z timerem, czujnikiem ruchu, biały                    88,00 zł  

SF436X196X40F7 filtr minipleat F7 VUT R 400 V/VE EC                    86,00 zł  

SILEOV2125S cichy i energooszczędny wentylator wywiewny z wyłącznikiem sznurkowym                    85,00 zł  
100QUIETTH-RED wentyl.osiowy 100 mm z timerem i higrostatem cichy, czerwony                    80,00 zł  

SILEO125S wentyl.osiowy 125mm z wył.sznurk.                    77,00 zł  

UF325X314X48F8 filtr nawiewny 325x314x48 F8 CIVIC DB 500                    76,00 zł  

SF484x178x48G4 filtr minipleat G4 VUT 300 HB/HBE EC                    75,00 zł  
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100QUIETV-SAT wentyl.osiowy 100mm z timerem i wył. sznurk. cichy, satyna-alumat                    75,00 zł  

100QUIETMILDDUOV wentyl.osiowy dwubiegowy 100 mm standard cichy z wyłącznikiem sznurkowym                    71,00 zł  

FP193X158X47F8C filtr nawiewny 193x158x47 F8 z aktywnym węglem Freshbox100/100Wifi                    70,00 zł  

100QUIET-STYLEAV wentyl.osiowy 100 mm standard cichy z frontem aluminium, z wyłącznikiem sznurkowym                    70,00 zł  

100QUIETT-RED wentyl.osiowy 100 mm z timerem cichy, czerwony                    69,00 zł  

KLIQ100SUPREMEH KLIQ SUPREME wentylator osiowy fi 100 mm, cichy z higrostatem, wyłącznikiem czasowym, biały                    68,00 zł  

D100AACR MATIC- WENT. OSIOWY 100mm  Z ŻALUZJĄ  I CZUJNIKIEM RUCHU                    66,00 zł  

SF436X196X40G4 filtr minipleat G4 VUT R 400 V/VE EC                    66,00 zł  

SF260X220X48F7 filtr minipleat F7 VUTR 250 P/PE EC A21                    65,00 zł  

DTV500 presostat                    65,00 zł  

AH-10CHROME160DUO okap zewnętrzny z tworzywa (efekt stali szczotkowanej)                    63,00 zł  
100QUIET-VINT wentyl.osiowy 100 mm standard cichy, jasny beż                    63,00 zł  

AH-10CHROME160 okap zewnętrzny z tworzywa (efekt stali szczotkowanej)                    62,00 zł  

SILEO100T wentyl.osiowy 100mm z wył.czas.                    62,00 zł  

100QUIETV-RED wentyl.osiowy 100mm z timerem i wył. sznurk. cichy, czerwony                    61,00 zł  

VVG500X250 kołnierz elastyczny 500*250mm                    59,00 zł  

UFK392X236X27F7 filtr kieszeniowy F7 VUT 550 PBE/PBW EC, VUT 600 PE/PW EC, VUTR 400 EH/WH EC                    57,00 zł  

KLIQ100SUPREMEWC KLIQ SUPREME wentylator osiowy fi 100 mm, cichy z wyłącznikiem czasowym, biały                    56,00 zł  

D150SH WENT. D 150 H                    54,00 zł  

SF320X235X48G4 filtr minipleat G4 VUTR 350 P/PE EC A21                    53,00 zł  

NUN600X600 osłona went.plast600x600nieregul.pion                    52,00 zł  

RS-1,5N regul.obr.wentyl.230V/1.5A                    47,00 zł  

KLIQ100SUPREME KLIQ SUPREME wentylator osiowy fi 100 mm, cichy, standard, biały                    44,00 zł  

KLIQ100BASEH KLIQ BASE wentylator osiowy fi 100 mm, cichy z higrostatem, wyłącznikiem czasowym, biały                    41,00 zł  

AH-10WHITE160DUO okap zewnętrzny z tworzywa                    38,00 zł  

AH-10WHITE160 okap zewnętrzny z tworzywa                    38,00 zł  

KLIQ100BASEWC KLIQ BASE wentylator osiowy fi 100 mm, cichy z wyłącznikiem czasowym, biały                    29,00 zł  
FPVENTOEXPERTA50G4 filtr G4 do Vento Expert                    29,00 zł  

FPVENTOEXPERTDUOA30G4 filtr G4 (1 szt.)                    29,00 zł  

UF035 filtr kasetowy G4 VUT R 400 EH/WH EC                    29,00 zł  

FKV250-315 kołnierz mocujący                    22,00 zł  

KLIQFP180GLASSRED panel dekoracyjny Glass Red do montażu wentylatora Kliq 100 lub kratki                    21,00 zł  

KOM160 zawór zwrotny 160mm                    21,00 zł  

KLIQFP180GLASS panel dekoracyjny Glass do montażu wentylatora Kliq 100 lub kratki                    21,00 zł  

KLIQ100BASE KLIQ BASE wentylator osiowy fi 100 mm, cichy, standard, biały                    20,00 zł  

O P-250 przepustnica zamykająca fi250mm ocynk                    20,00 zł  

DMZ15X30 drzwiczki met. exclusiv z zamkiem 150*300                    19,00 zł  

O AN-250 anemostat nawiew.250mm z kołn.metal-biały                    18,00 zł  

GFK160P zawór zwrotny wentyl.KAM 160                    14,40 zł  

DM15X30 drzwiczki met. z plast. uchwytem 150*300                    14,00 zł  

KOE125-6 kanał elastyczny okrągły PCV fi 125mm dł. 6mb                    13,40 zł  

GFK150P zawór zwrotny wentyl.KAM 150                    13,00 zł  
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GFK125P zawór zwrotny wentyl.KAM 125                    12,00 zł  

KLIQFP180CHROME panel dekoracyjny Chrome do montażu wentylatora Kliq 100 lub kratki                    11,30 zł  

KLIQFP180HI-TECH panel dekoracyjny Hi-Tech do montażu wentylatora Kliq 100 lub kratki                    11,20 zł  

MW123/125RKSAT kratka went.z siatką, regul. żaluzją i okrągłym kołnierzem, 193x188/fi150mm SATYNA                    11,00 zł  

FFA-152/3 kanał elastyczny okrągły ALU/ PE fi 150mm dł. 3mb                    10,00 zł  

O KM-150 kratka metalowa fi 150mm                    10,00 zł  

KLIQFP180BLACK panel dekoracyjny Black do montażu wentylatora Kliq 100 lub kratki                      9,20 zł  

KLIQFP180RED panel dekoracyjny Red do montażu wentylatora Kliq 100 lub kratki                      9,20 zł  

KLIQFP180PLATINUM panel dekoracyjny Platinum do montażu wentylatora Kliq 100 lub kratki                      9,00 zł  

951-1 kolano łączące 220x90/fi 125 mm, o stałym położeniu, białe                      9,00 zł  

MWKLIQRED kratka wentylacyjna z panelem wymiennym 160x160mm                      8,00 zł  

MW128SAT kratka went.z siatką 142x298mm satyna                      7,20 zł  

FFZL-315 złączka ocynkowana fi 315 mm                      7,00 zł  

MW150AZK wylot ścienny żaluzjowy fi 150mm biały                      6,30 zł  

EL180AURBR kratka wentylacyjna regulowana 180x180mm z siatką bez kołnierza brąz                      6,10 zł  

MW123/125ZK kratka went.MW123/125ZK                      5,70 zł  

MW123/150ZK kratka went.MW123/150ZK                      6,00 zł  

MW127BR kratka went.z siatką 172x247mm brąz                      5,10 zł  

WPZFTMV300X205BR kratka 300x205 z siatką brązowa                      5,00 zł  

KLIQFP180PLAIN panel dekoracyjny Plain do montażu wentylatora Kliq 100 lub kratki                      5,00 zł  

KLIQFP180BAVARIA panel dekoracyjny Bavaria do montażu wentylatora Kliq 100 lub kratki                      4,90 zł  

KLIQFP180HI-FI panel dekoracyjny Hi-Fi do montażu wentylatora Kliq 100 lub kratki                      4,90 zł  

KLIQFP180MOON panel dekoracyjny Moon do montażu wentylatora Kliq 100 lub kratki                      4,90 zł  

MW103KBR kratka went. z siatką i okrągłym kołnierzem, 154x150/fi100mm brąz                      5,00 zł  

WP082 trójnik poziomy sys.110x54mm biały                      3,50 zł  
KO100-01S kanał składany okrągły o 100 L=500mm KO 100-01S                      3,50 zł  

KOE150-1 kanał elastyczny 1 m. KOE 150-1                      4,00 zł  

WP045 kolanko poziome wielokątowe 110x55                      3,10 zł  

KP55-60 redukcja kanałów płaskich KP 55-60                      2,80 zł  

FFA-102/1 kanał elastyczny okrągły ALU/ PE fi 100mm dł. 1mb                      2,40 zł  
619 redukcja 150/100                      2,30 zł  

406WH wylot ścienny z przysłoną 100mm biały                      3,00 zł  

RDOKAP Redukcja do okapów kuch. 90x90mm do fi 100mm biała                      2,10 zł  

WPFMV81BVWH kratka went.drzwiowa fi 80mm skośna, biała                      2,00 zł  

 
3. Cena promocyjna netto jest ceną końcową nie podlega rabatowaniu.  

4. Promocje nie łączą się z innymi promocjami. 

V. Odpowiedzialność. 

Vents Group Sp.  z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich. 

 




