
Regulamin promocji  - Promocja na powitanie w ofercie- kratki REL 

I. Organizator i realizator promocji.

1. 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 09.05.2022 r. do 31.05.2022 r. lub do wyczerpania zapasów towarów przeznaczonych

na promocje.

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. Każdemu Uczestnikowi, który dokona w czasie trwania Promocji zakupu miksu kratek wentylacyjnych

wyszczególnionych w § IV, pkt 3 Regulaminu Promocji o wartości minimum 500 PLN netto, otrzymują

dodatkowe 10% do obecnych warunków handlowych.

3. Promocji podlegają następujące typy produktów:

Produkt Nazwa 
 Cena 

katalogowa 
netto  

REL100 kratka wentylacyjna okrągła z siatką i kołnierzem fi 100 mm, biała 
12,00 zł  

REL100KE kratka wentylacyjna okrągła sufitowa z siatką i kołnierzem fi 100 mm, biała 
13,00 zł  

REL103 kratka wentylacyjna 175x175 mm z siatką, biała 
15,00 zł  

REL103/100 kratka wentylacyjna 175x175 mm z siatką i kołnierzem okrągłym fi 100 mm, biała 
17,00 zł  

REL103/100R kratka wentylacyjna 175x175 mm z siatką, regulowaną żaluzją i kołnierzem okrągłym fi 100 mm, biała 
25,00 zł  

REL103K kratka wentylacyjna 175x175 mm z siatką i kołnierzem prostokątnym 132x132 mm, biała 
15,00 zł  

REL103R kratka wentylacyjna 175x175 mm z siatką i regulowaną żaluzją, biała 
23,00 zł  

REL103RK kratka wentylacyjna 175x175 mm z siatką, regulowaną żaluzją i kołnierzem prostokątnym 128x128 mm, biała 
23,00 zł  
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REL123/125 kratka wentylacyjna 175x175 mm z siatką i kołnierzem okrągłym fi 125 mm, biała 
                                

19,00 zł  

REL123/125R kratka wentylacyjna 175x175 mm z siatką, regulowaną żaluzją i kołnierzem okrągłym fi 125 mm, biała 
                                

25,00 zł  

REL123/150 kratka wentylacyjna 204x204 mm z siatką i kołnierzem okrągłym fi 150 mm, biała 
                                

19,00 zł  

REL123K kratka wentylacyjna 204x204 mm z siatką i kołnierzem prostokątnym 162x162 mm, biała 
                                

18,00 zł  

REL125 kratka wentylacyjna okrągła z siatką i kołnierzem fi 125 mm, biała 
                                

14,00 zł  

REL125KE kratka wentylacyjna okrągła sufitowa z siatką i kołnierzem fi 125 mm, biała 
                                

14,00 zł  

REL127 kratka wentylacyjna 175x245 mm z siatką, biała 
                                

18,00 zł  

REL127K kratka wentylacyjna 175x245 mm z siatką i kołnierzem prostokątnym 130x207 mm, biała 
                                

18,00 zł  

REL127R kratka wentylacyjna 175x245 mm z siatką i regulowaną żaluzją, biała 
                                

27,00 zł  

REL127RK kratka wentylacyjna 175x245 mm z siatką, regulowaną żaluzją i kołnierzem prostokątnym 130x207 mm, biała 
                                

27,00 zł  

REL128K kratka wentylacyjna 135x280 mm z siatką i kołnierzem prostokątnym 95x236 mm, biała 
                                

19,00 zł  

REL150 kratka wentylacyjna okrągła z siatką i kołnierzem fi 150 mm, biała 
                                

15,00 zł  

REL150KE kratka wentylacyjna okrągła sufitowa z siatką i kołnierzem fi 150 mm, biała 
                                

15,00 zł  

 

4. Ceny katalogowe i rabaty handlowe pozostają bez zmian. 

5. Promocje nie sumują się. 

V. Odpowiedzialność. 

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

osób trzecich. 

 


