Regulamin Promocji „Wybrane drzwi i podłogi bez podatku VAT”
obowiązuje od dnia 1.12.2018r.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą
„Wybrane drzwi i podłogi bez podatku VAT”, zwanej dalej Promocją.
2. Organizatorem Promocji jest: MULTI-FORM II Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Fabrycznej 11, 43-100 Tychy, NIP: 6461011186, wysokość kapitału zakładowego: 2
477760,00 zł, KRS: 0000129102 - Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej Organizatorem.
3. Promocją są objęte drzwi i podłogi oznaczone naklejką z napisem „Bez Vat”.
4. Promocja trwa od 01.12.2018 r. do 28.02.2019 r. lub do wyczerpania zapasów
produktów objętych promocją.
§2
Warunki obowiązywania Promocji
1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie konsument, w rozumieniu art. 22 1
kodeksu cywilnego, dokonujący zakupów w jednym z salonów objętych promocją,
określonych w pkt. 2 § 2.
2. Promocja obowiązuje w salonach firmowych:
a) Multi-Form w Tychach, ul. Filaretów 31,
b) Multi-Form w Pszczynie, ul. Cieszyńska 36,
c) Multi-Form w Wodzisławiu Śląskim, ul. Łużycka 1,
d) Multi-Form we Wrocławiu, ul. Paprotna 8,
e) Multi-Form w Przemyślu, ul. Zielińskiego 14,
f) Multi-Form w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 36,
g) Multi-Form w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 194.
3. W ramach Promocji ceny wybranych modeli drzwi i podłóg wymienionych w pkt 3
niniejszego regulaminu, obniżone są o wartość podatku VAT.
4. Produkty biorące udział w promocji objęte są 23% stawką podatku VAT. Zgodnie
z ustawą z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 23%
podatek naliczany jest do kwoty netto. W związku z tym, rabat promocyjny wynosi
18,7% oraz jest odliczany od kwoty brutto produktu (ponieważ np. 100 + 23% = 123
a 123 – 18,7% = 100).
5. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami Organizatora, rabatami
i upustami.
6. Promocja nie obowiązuje na produkty przecenione.
§3
Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z
treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.
2. Treść regulaminu jest dostępna w czasie trwania promocji w na stronie:
www.multiform.pl oraz u sprzedawców.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

