
REGULAMIN PROMOCJI 

„PIĘKNE OTOCZENIE TWOJEGO DOMU” 

 

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem promocji o nazwie „PIĘKNE OTOCZENIE TWOJEGO DOMU” zwanej dalej 

„Promocją” jest spółka ZPB KACZMAREK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa z siedzibą w miejsc. Folwark, adres: Folwark 1, 63-900 Rawicz, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda 

w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000715943, NIP: 6991832318, REGON: 411442725 (zwana dalej „Organizatorem”).  

2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. („Okres 

Obowiązywania”).  

3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna w prowadzonych przez 

Organizatora stacjonarnych lokalizacjach handlowych, u dystrybutorów, a także na 

następującej stronie internetowej: www.zpbkaczmarek.pl  

 

§2  

WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która dokonuje czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 

gospodarczą lub zawodową), który: 

a.  dokona w Okresie Obowiązywania Promocji formalności związanych z zamówieniem 

usługi projektowej od 80 m2 u Dystrybutora (dział Modern oraz Classic w katalogu 

produktów Organizatora z wyłączeniem koloru szarego, zgodnie z pozostałymi 

warunkami otrzymania projektu nawierzchni 3D gratis), a następnie w ramach jednej 

transakcji dokona zakupu szlachetnej kostki brukowej wyprodukowanej przez 

Organizatora w minimalnej ilości 80 m2 w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od 

otrzymania koncepcji projektowej. 

b. oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie  

(,,Uczestnik”).  

2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji w Salonach Dystrybutorów Organizatora 

zlokalizowanych na terytorium Polski (informacja o lokalizacjach Salonów dostępna jest pod 

adresem: https://www.zpbkaczmarek.pl/gdzie-kupic). Promocja dotyczy zakupu szlachetnej 

kostki brukowej (dział Modern oraz Clasic w katalogu produktów Organizatora, z wyłączeniem 

koloru szarego) wyprodukowanej przez Organizatora w minimalnej ilości 80 m2 (nazwane dalej 

w Regulaminie łącznie „Produktami” lub każdy z osobna „Produktem” - w zależności od 

kontekstu).  

3. W Okresie Obowiązywania Promocji Uczestnikowi Promocji, który dokona zakupu Produktów 

w Salonach Dystrybutorów Organizatora zlokalizowanych na terytorium Polski w minimalnej 

ilości 80 m2 przysługuje wykonanie przez dział projektowy Organizatora koncepcyjnej 

wizualizacji jednego elementu terenu zielonego przeznaczonego na frontową część posesji. 

https://www.zpbkaczmarek.pl/gdzie-kupic


Wizualizacja zostanie przesłana Uczestnikowi Promocji na podany przez niego adres e-mail po 

dokonaniu zakupu Produktów w Salonach Dystrybutorów.  

4. W Okresie Obowiązywania Promocji Uczestnikowi Promocji, który dokona zakupu Produktów 

w Salonach Dystrybutorów Organizatora zlokalizowanych na terytorium Polski w minimalnej 

ilości 80 m2 przysługuje w ramach jednego dokumentu fiskalnego prawo do odbioru Wózka na 

wąż Zestaw Cellfast Compact 55-310, składającego się z pięciu części (Wózek Compact 55-310, 

Wąż ogrodowy 1/2" 20 m, Zraszacz prosty Ideal 50-700, Szybkozłącze - stop 1/2" Ideal 50-620, 

Szybkozłącze - przelot 1/2" Ideal 50-630) za cenę w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złotych i 

00/100). Zestaw zostanie przekazany Uczestnikowi Promocji przez pracownika Organizatora 

po dokonaniu zakupu Produktów w Salonach Dystrybutorów.  

 

§3 

ZWROT 

 

1. W przypadku dokonania przez Uczestnika Promocji zwrotu Produktów zakupionych w Okresie 

Obowiązywania Promocji, przy zakupie których Uczestnik Promocji zakupił Wózek na wąż 

Zestaw Cellfast Compact 55-310 (np. gdy Uczestnik Promocji skorzystał z prawa do odstąpienia 

od umowy), Uczestnik powinien niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanych 

Produktów odstąpić także od umowy w zakresie Wózka na wąż Zestaw Cellfast Compact 55-

310, którego nabycie w promocyjnej cenie było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu 

Produktów.  

 

 

§4 

WIELOKROTNY UDZIAŁ W PROMOCJI I UPRAWNIENIA  

 

1. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania 

pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu.  

2. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.  

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści 

zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter 

jedynie informacyjny.  

4. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany 

jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację 

postanowień Regulaminu.  

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

1. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, 

nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w 

zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne 

zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu 

obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.  

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji 

związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 



3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie 

przepisy prawa, w tym Kodeks cywilny.  

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22 sierpnia 2022 r. 


