
REGULAMIN PROMOCJI 

„ DOM POD KLUCZ 2020” 

§ 1 

ORGANIZATOR PROMOCJI 

Organizatorem promocji zwanej dalej „promocją” „DOM POD KLUCZ 2020” jest PPHU Solo Marcin 
Sobota,  ul. Broniewskiego 33, 37-464 Stalowa Wola, Nip 865-207-59-56  

§ 2 

CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI 

Promocja trwa od dnia 17 kwietnia  2020  do dnia  31 października 2020 roku w sklepach firmy PPHU 
„SOLO” Marcin Sobota, oraz Salonach Partnerskich Grupy Solo. 

§ 3 

ZASADY PROMOCJI 

1. Promocja dotyczy zakupu określonych produktów z oferty Grupy Solo, na które to produkty 
udzielony zostanie specjalny Promocyjny rabat handlowy: 

2.  Przy zakupie stolarki okiennej pcv Grupy Solo nabywca detaliczny może uzyskać następujący 
poziom rabatów handlowych dokonując przedpłaty 100% w dniu składania zamówienia: 

 Przy zakupie tejże stolarki i wpłacie zaliczki 30% w dniu składania zamówienia, możliwe jest      
uzyskanie maksymalnie 45% rabatu od cen katalogowych producenta. 

3. Przy zakupie Ślusarki aluminiowej Grupy Solo nabywca detaliczny może uzyskać następujący 
poziom rabatów handlowych dokonując przedpłaty 100% w dniu składania zamówienia. 

Wartość zamówienia nedo 
cennikowa 
(przed rabatem).

Rabat handlowy dla klienta 
końcowego.

Do 10 000,00 PLN Do 46%

10 001,00 – 40 000,00 PLN Do 47%

Powyżej 40 001,00 PLN Do 48%

Wartość zamówienia nedo 
cennikowa 
(przed rabatem).

Rabat handlowy dla klienta 
końcowego.

Do 10 000,00 PLN Do 15%



Przy zakupie  ślusarki  i wpłacie zaliczki 30% w dniu składania zamówienia, możliwe jest uzyskanie 
maksymalnie 18% rabatu od cen katalogowych producenta. 

§ 4 

UCZESTNICTWO W PROMOCJI 

Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest: 

 1) Dokonanie zakupów jednego z asortymentów wykazanych w  § 3. 

2) Spełnienie wszystkich warunków promocji „DOM POD KLUCZ”    

§ 5  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Każdy uczestnik promocji „DOM POD KLUCZ 2020” wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 
2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora oraz przez inne podmioty działające w imieniu 
PPHU SOLO na potrzeby przeprowadzenia promocji, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
na potrzeby markekngowe PPHU SOLO, oraz w/w podmiotów. 

§ 6 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin promocji jest dostępny na stronie internetowej www.oknasolo.pl, w siedzibie PPHU 
SOLO Marcin Sobota , ul. Broniewskiego 33, 37-464 Stalowa Wola.  

2. PPHU SOLO nie będzie ponosić odpowiedzialności, w sytuacji, gdy okres promocji zostanie 
skrócony, anulowany lub jego warunki zmienione. Żadne roszczenia będące następstwem w/w 
zdarzeń nie będą przez PPHU SOLO uznane.  

3. PPHU SOLO nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w promocji wynikający z 
winy leżącej po stronie uczestnika. PPHU SOLO nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę 
powstałą w związku z udziałem uczestnika w promocji. Żadne roszczenia będące następstwem w/
w zdarzeń nie będą przez PPHU SOLO uznane. 

4. Udział uczestnika oznacza jego zgodę na warunki promocji zawarte w niniejszym Regulaminie.  
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie 

realizacji promocji. 
6. Spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby PPHU 

SOLO. 

10 001,00 – 20 000,00 PLN Do 18%

Powyżej 20 001,00 PLN Do 20%



Realizując obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), uprzejmie informujmy, że administratorem 
Państwa danych osobowych jest PPHU Solo Marcin Sobota,  ul. Broniewskiego 33, 37-464 Stalowa 
Wola, Nip 865-207-59-56  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przesyłania 
korespondencji mailowej (markekng bezpośredni) zawierającej informacje handlowe dotyczące 
wydarzeń organizowanych przez administratora i podmioty z nim współpracujące, a ponadto w celu 
podtrzymywania kontaktów biznesowych - przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, 
tj. na wskazany adres e-mail. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia 
danych osobowych, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo 
do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo 
wycofać wyrażoną zgodę na otrzymywanie w/w informacji poprzez wysłanie wiadomości email na 
adres:  

info@grupasolo.pl 


