
Regulamin promocji  „5-tka z plusem” 

I. Organizator promocji 
 

Organizatorem akcji promocyjnej jest Vents Group Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956r 390, 61-441 

Poznań. 

II. Realizator promocji 

Realizatorem promocji jest Oddział Rybnik firmy Vents Group Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 44-203 

Rybnik 

III. Prawne regulacje dla 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. 

 

IV. Czas trwania promocji. 
 

1. Data rozpoczęcia promocji: 09 .03. 2015. Data zakończenia promocji 31.06.2015 r  lub do 

wyczerpania zapasów. Termin zakończenia może ulec zmianie. 

V. 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 ostatnich 6 miesięcy oraz 

zaopatrują się bezpośrednio w Vents Group Sp. z o.o. 

2.  Promocji podlegają  następujące typy produktów: 

Typ Opis 
Cena 

katalogowa 
netto PLN 

100QUIET wentyl.osiowy 100 mm standard cichy 130,00    

100QUIETT wentyl.osiowy 100 mm z timerem cichy 153,00    

100QUIETTH wentyl.osiowy 100 mm z timerem i higrostatem cichy 185,00    

100QUIETTP wentyl.osiowy 100 mm z czujnikiem ruchu cichy 208,00    

100QUIETV wentyl.osiowy 100 mm z wył. sznurkowym cichy 139,00    

125QUIET wentyl.osiowy 125 mm standard cichy 169,00    

125QUIETT wentyl.osiowy 125 mm z timerem cichy 193,00    

125QUIETTH wentyl.osiowy 125 mm z timerem i higrostatem cichy 225,00    

125QUIETTP wentyl.osiowy 125 mm z czujnikiem ruchu 248,00    

125QUIETV wentyl.osiowy 125 mm z wył. sznurkowym cichy 179,00    

150QUIET wentyl.osiowy 150 mm standard cichy 259,00    

150QUIETT wentyl.osiowy 150 mm z timerem cichy 282,00    

150QUIETTH wentyl.osiowy 150 mm z timerem i higrostatem cichy 314,00    

150QUIETTP wentyl.osiowy 150 mm z czujnikiem ruchu 337,00    



 150QUIETV wentyl.osiowy 150 mm z wył. sznurkowym cichy 268,00    

 150QUIET Extra wentyl.osiowy o zwiększonej wydajności  150 mm standard  280,00    

150QUIETT Extra wentyl.osiowy o zwiększonej wydajności 150 mm z timerem  303,00    

150QUIETTH Extra  
wentyl.osiowy o zwiększonej wydajności 150 mm z timerem i 
higrostatem  

335,00    

150QUIETTP Extra wentyl.osiowy o zwiększonej wydajności 150 mm z czujnikiem ruchu 358,00    

150QUIETV Extra wentyl.osiowy o zwiększonej wydajności  150 mm z wył. sznurkowym  289,00    

 

 

3. Każde zamówienie 5 lub więcej dowolnych wentylatorów QUIET  z załączonej w pkt.  2 

rozdz. V Regulaminu Promocji tabeli  będzie premiowane możliwością nabycia ekspozytora 

wentylatora QUIET ( patrz Załącznik nr 1) w cenie 1 PLN netto/szt. Dla każdego pakietu 5 

lub więcej sztuk zamówionych wentylatorów QUIET przysługuje 1 szt. ekspozytora.  

4.  Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie 

przez Organizatora. 

5.  Promocja dotyczy tylko produktów wymienionych w pkt 2 rozdz. V Regulaminu, 

które znajdują się na stanie magazynowym w momencie trwania promocji.  

 

VI. Odpowiedzialność 

 

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

działania osób trzecich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Do Regulaminu  Promocji „ Strzał w 10-tkę” 

1) Wizualizacja ekspozytora wentylatora QUIET   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

          

2)  Wymiary: 260 x 300 x 120 mm ( wys. x szer. x gł.) Wymiary oraz elementy wizualne 

stojaka mogą nieznacznie odbiegać od normy.  

3) Na wyposażeniu eskspozytora znajduje się wentylator QUEIT 100 standard 

4) Ekspozytor wykonany jest z plexi pokrytej folią barwną i wyposażony jest w kabel z 

wtyczką 230 V oraz łącznik ukryty z tyłu ekspozytora. 

5) Przysługujący ekspozytor zostanie dostarczony do Klienta wraz z zamówionymi sztukami 

wentylatorów QUIET 

 


