
 

REGULAMIN PROMOCJI – MONTAŻ DRZWI I KLAMKA GRATIS  

 

1. Promocja MONTAŻ DRZWI I KLAMKA GRATIS (zwana dalej promocją) organizowana jest przez 
DOMINO POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (NIP 
8821005310, NR GIOŚ E0020970WBW, REGON 890277850, Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna 
IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000653335) z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Rzeźnicza 4. 

2. Promocja obowiązuje w Salonach Domino w Dzierżoniowie i Lubinie na zamówienia złożone  w 
okresie od 1.04.2021 do 30.06.2021. Montaż możliwy jest w terminie późniejszym.  

3. Warunkiem skorzystania z promocji jest wpłata zaliczki w podanym w punkcie 2 terminie.  
4. Promocja dotyczy drzwi wewnątrzlokalowych marki CAL i POLSKONE z wyłączeniem kolekcji – 

Classic, Inter-amber, Haptic, Impuls, Etiuda, Deco. 
5. Klient ponosi koszt 1 zł za usługę montażu oraz klamkę. Wartości te są jednak odejmowane od 

wartości całego zamówienia. 

6. Towar zakupiony w promocji nie podlega rabatowaniu.  

7. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup kompletu stanowiącego skrzydło drzwiowe i 

ościeżnicę. 

8. Klient może wybrać klamki wskazane przez organizatora. Możliwe konfiguracje klamek i drzwi 

zostaną Klientowi przedstawione w Salonie Domino.  

9. Montaż drzwi w ramach promocji obejmuje zakres: montaż ościeżnicy w przygotowanym 

(zgodnie z zaleceniami producenta) przez Klienta otworze , osadzenie i wyregulowanie 

skrzydła. 

10. Usługa montażu nie zawiera materiałów potrzebnych do wykonania usługi. Materiały o 

wartości 30 zł netto/szt. zostaną doliczone do faktury sprzedaży. 

11. Usługa nie zawiera montażu klamki. Montaż klamek – 15 zł netto/szt. zostanie doliczony do 

faktury. 

12. Usługa montażu nie obejmuje usług demontażu starych ościeżnic, podcinania skrzydła 

drzwiowego, wiercenia otworów wentylacyjnych, utylizacji starych ościeżnic i drzwi, obróbki 

tynkarskiej, przerabiania otworów montażowych, innych prac budowlanych. W sytuacji gdy 

powyższe prace są niezbędne do prawidłowego wykonania montażu Montażysta może 

poinformować  o tej okoliczności Klienta i o dodatkowej cenie powyższych usług lub całkowicie 

odstąpić od montażu. Montaż zostanie dokończony po przygotowaniu przez Klienta otworów. 

13. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym 

Regulaminem i jego akceptacją w całości. Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych w nim zasad. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  

14. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://inspiracje.domino.pl/promocje/ oraz w 

wersji papierowej w siedzibie Organizatora 

15. Domino Polska zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

16. W kwestiach nie ujętych w regulaminie decyduje Kierownik Salonu. 

 

 

 

Zarząd Domino Polska 

https://inspiracje.domino.pl/promocje/

