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PROMOCJA ZIMOWA 2017-2018
Warunki promocji:
1. Promocja Zimowa trwa w okresie od dnia 01 grudnia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.
2. Zasady płatności:
 przy składaniu zamówienia Kontrahent dokonuje przedpłaty 100% wartości zamówienia za
wybrany model drzwi wraz z akcesoriami
 termin odbioru drzwi jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia (jednak nie wcześniej niż
26.01.2018r) i jest uzależniony od terminu realizacji. Termin realizacji drzwi wynosi ok. 8 tygodni,
3. Warunki handlowe:
 Rabat w promocji wynosi 15% obejmuje drzwi z kolekcji: Top Design INOX, GLASS, PLUS oraz
CLASSIC grubość 82mm i 100mm - rabat ten można wykorzystać tylko i wyłącznie na wyposażenie
w zamówionych drzwiach (wybierając drzwi gr. 100mm zawias widoczny należy doliczyć 2200,00zł
netto, natomiast wybierając drzwi gr. 100mm zawias chowany należy doliczyć 2920,00zł netto –
zgodnie z cennikiem)
 słowo wyposażenie należy rozumieć jako całą listę dopłat do drzwi zewnętrznych zawarta w cenniku
Parmax z wyłączeniem dostawek i naświetli górnych oraz grubości drzwi 100mm
 W przypadku gdy koszt wybranych akcesoriów przekracza rabat- klient dopłaca różnicę
 W przypadku gdy koszt wybranych akcesoriów jest niższy od przyznanego rabatu- nie ma możliwości
zwrotu niewykorzystanych środków
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Jak obliczyć kwotę do wykorzystania na akcesoria?
 Od ceny drzwi odejmujemy rabat Promocji Zimowej 15%. Następnie uzyskaną kwotę odejmujemy od
podstawowej ceny drzwi, wówczas otrzymujemy kwotę do wykorzystania na akcesoria
Jak liczyć rabat handlowy za przedpłatę 100%?
 rabat jest liczony w następujący sposób: cena drzwi + cena akcesoriów po uwzględnionym rabacie
promocyjnym = daje nam kwotę od której odliczamy podstawowy rabat handlowy- (bez dodatkowego
obniżenia rabatu za przedpłatę 100%)
Przykład:
Model G08: gr. 82mm,
Cena drzwi: 7340,00 zł netto
Cena akcesoriów: 1000,00 zł netto
7340,00 – 15%=6239,00zł netto czyli klient może wykorzystać 1101,00zł netto na wyposażenie ( w
tym przykładzie klient wykorzystuje na akcesoria 1000,00zł netto pozostałe 101,00 zł netto- nie
podlega zwrotowi)
Łączna kwota za drzwi: 7340,00 zł netto (minus podstawowy rabat handlowy kontrahenta)
Model G08: gr. 100mm, zawias chowany
Cena drzwi: 7340,00zł netto
Dopłata do gr. 100mm z zawiasem chowanym: 2920,00 zł netto
Cena akcesoriów: 2000,00 zł netto
10260,00 – 15%= 8721,00zł netto czyli klient może wykorzystać 1539zł netto na wyposażenie ( w
tym przykładzie klient dopłaca do akcesoriów: 2000,00 -1539,00= 461,00zł netto)
Łączna kwota za drzwi: 7340,00+ 2920,00 +461,00= 10721,00 zł netto ( minus podstawowy rabat
handlowy kontrahenta)
Najczęściej zadawane pytania:
1. Czy rabat można wykorzystać na środki do pielęgnacji drzwi?
- Tak, do każdych zakupionych drzwi można wybrać maxymalnie 1 zestaw do pielęgnacji drzwi.
2. Czy rabat można wykorzystać na dowolną ilość poszerzeń podprogowych?
- Nie. Ilość poszerzeń podprogowych jest ograniczona. Maxymalnie można wybrać poszerzenie
podprogowe do wysokości 300mm
3. Czy za otrzymany rabat w promocji zimowej można zakupić np. drugą klamkę na zapas?
- Nie. Akcesoria typu: klamki, rozety, wkładki w promocji zimowej można zakupić tylko po 1
zestawie, który będzie wchodził w skład wyposażenia w zamówionych drzwiach
4. Czy przy zakupie kilku sztuk drzwi ( np. 2szt.) rabat z jednych drzwi mogę przenieść i wykorzystać
w drugich drzwiach?
- Kwoty rabatu nie można przenosić z jednych drzwi na drugie. Zakup drzwi w promocji zimowej
uprawnia każdorazowo do rabatu 15% na akcesoria montowane w wybranych drzwiach.
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