
Regulamin „Promocja 3+1” 

1. Promocja 3+1 jest promocją dedykowaną do wszystkich salonów łazienkowych, hurtowni 

sanitarnych oraz instalacyjnych, sklepów instalacyjnych prowadzących działalność 

gospodarczą w Polsce. 

2. W celu złożenia zamówienia na promocję 3+1 klient współpracujący z firmą Schedpol składa 

zamówienie wraz z adnotacją „Promocja 3+1” i po weryfikacji prawidłowości zamówienia 

otrzymuje potwierdzenie zamówienia, jako potwierdzenie pozytywnej weryfikacji wszystkich 

warunków obejmujących promocję. 

3. W ramach Promocji 3+1 Klient dokonuje zakupu 3 produktów na warunkach handlowych oraz 

1 produktu za 1 zł netto (istnieje możliwość zamówienia produktów w różnych wariantach 

rozmiarowych i kolorach, jednak z jednej serii – tej, której dotyczy promocja).  

4. Klient dokonujący zakupu produktu ekspozycyjnego za 1 zł zobowiązuje się do wystawienia na 

ekspozycję zakupionego produktu na okres minimum 1 roku od daty zakupu (data wystawionej 

fv), bez możliwości dalszej odsprzedaży przez 1 rok.  W przypadku stwierdzenia braku 

ekspozycji przez firmę Schedpol, Klient zobowiązuje się do pokrycia różnicy ceny zakupu 

produktu za 1 zł netto, do ceny zakupu produktu na warunkach handlowych na dzień zakupu. 

Klient zobowiązany jest równocześnie do prawidłowej ekspozycji produktów objętych 

promocją zgodnie z polityką Schedpol. 

5. Klient posiadający wyłącznie sprzedaż internetową chcący skorzystać z oferty Promocja 3+1 na 

okres 2 miesięcy zobowiązany jest do opublikowania na stronie głównej prowadzonego sklepu 

internetowego, w którym prowadzi sprzedaż wyrobów sanitarnych banneru reklamującego 

serię produktu obejmującego promocję z linkiem do serii produktowej na swoim sklepie 

umożliwiających zakup. Klient zobowiązany jest równocześnie do prawidłowej ekspozycji 

produktów objętych promocją zgodnie z polityką Schedpol. 

6. Oferta Promocji 3+1 realizowana przez dystrybutora hurtowego będzie realizowany tylko i 

wyłącznie po otrzymaniu danych adresowanych wykonanej ekspozycji umożliwiającą w okresie 

1 roku weryfikację instalacji ekspozycji. W przypadku stwierdzenia braku ekspozycji przez firmę 

Schedpol, Klient zobowiązuje się do pokrycia różnicy ceny zakupu produktu za 1 zł netto, do 

ceny zakupu produktu na warunkach handlowych na dzień zakupu. Klient zobowiązany jest 

równocześnie do prawidłowej ekspozycji produktów objętych promocją zgodnie z polityką 

Schedpol. 

7. Zakup w ramach Promocji 3+1 nie podlega zwrotowi.  

8. Oferta Promocji 3+1 ograniczona jest czasowo i trwa 2 miesiące od daty ogłoszenia, a 

asortyment produktowy nie zostanie powtórzony w trakcie kolejnego roku kalendarzowego. 

9. Każdy Klient w okresie obowiązywania Promocji ma prawo zakupu 3 pakietów Promocji 3+1 na 

jedną lokalizację prowadzonej przez siebie działalności handlowej, przy czym przynajmniej 

jeden produkt ekspozycyjny z pakietu za 1 zł powinien zostać rzeczywiście wystawiony na 

ekspozycję (zgodnie z opisem w pkt. 4 Regulaminu).    


