
REGULAMIN PROMOCJI 

„BONY BLACK FRIDAY” 

 

W związku z akcją promocyjną „Bony Black Friday”, wprowadza się następujący regulamin 

promocji, zwany dalej „Regulaminem”:  

§ 1 Postanowienia wstępne 

1. Akcja promocyjna „Bony Black Friday” skierowana jest do klientów detalicznych, za których 

uważa się osoby fizyczne dokonujące czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z działalnością 

gospodarczą lub zawodową, które stworzyły wstępną wycenę na wykonanie mebli wraz z montażem. 

2. Akcja promocyjna „Bony Black Friday”, organizowana jest przez firmę Komandor Wielkopolska 

S.A. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 20, w Poznaniu. 

3. Akcja promocyjna obowiązuje  w wybranych Autoryzowanych Punktach Dealerskich na terenie 

województwa wielkopolskiego oraz lubuskiego (wykaz poniżej*), w Showroomie Komandor (Al. 

Solidarności 34, Poznań) oraz w Salonie Fabrycznym (ul. Jeleniogórska 20, Poznań) 

Punkty Dealerskie: 

- Autoryzowany Dealer - AGMA ul. Dąbrowskiego 107, 60-574 Poznań 

- Autoryzowany Dealer - ArtSzafy.pl - Poznań Rataje os. Polanka ul. Katowicka 11 lok. U7, 61-131 

Poznań 

- Autoryzowany Dealer Trzcianka ul. Sikorskiego 76 (koło stacji ORLEN), 64-980 Trzcianka 

- Autoryzowany Dealer - Września ul. Miłosławska 3, 62-300 Września 

- Autoryzowany Dealer Leszno - ul. Niepodległości 47, 64-100 Leszno 

- Autoryzowany Dealer - Raj Kuchnie ul. Zjednoczenia 92, 65-120 Zielona Góra 

- Autoryzowany Dealer Krzysztof Poczerewny ul. Podchorążych 33, 68-200 Żary*.  

4. W ramach akcji promocyjnej uczestnik otrzymuje Bon Rabatowy zwany dalej - „Bonem”  ze zniżką 

w wysokości 5% na zakup elementów brutto. 

 Aby otrzymać „Bon” uczestnik musi wykonać wstępną wycenę w dniach 28.11-1.12.2019 r. we 

wskazanych w regulaminie Salonach.  „Bon” wykorzystać można tylko i wyłącznie w terminie od 

1.02.2020 r. do 31.07.2020 r. posiadając ze sobą „Bon”.  

5. Niniejszy regulamin będzie dostępny dla wszystkich klientów na stronie internetowej  

showroomkomandor.pl – (https://www.showroomkomandor.pl/aktualnosci/bony-black-friday-

2019/).   Regulamin znajdować się też będzie w Salonach Firmowych, oraz w Autoryzowanych 

Punktach Dealerskich na terenie woj. wielkopolskiego i lubuskiego oraz w siedzibach organizatora, 

przez co rozumie się okoliczność, iż zarówno zakup jak i montaż zakupionych produktów musi odbyć 

się na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego.  



§ 2 Czas trwania promocji 

1. Akcja promocyjna obowiązuje w terminie od 28 listopada 2019 do 1 grudnia 2019 roku. Przy 

czym wykorzystanie „Bonu” odbywa się w terminie od 1.02.2020 r. do 31.07.2020 r. 

2. Organizator akcji promocyjnej zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania promocji po 

uprzednim powiadomieniu.  

3. Informacja o ewentualnej zmianie okresu trwania akcji promocyjnej zostanie wprowadzona 

stosownie do treści § 2 pkt. 1.  

§ 3 Szczegóły oferty promocyjnej 

1. Uczestnikami akcji promocyjnej (dalej: "Uczestnik" lub "Nabywca") mogą być wyłącznie: 

pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu 

cywilnego.  

2. Uczestnictwo w akcji promocyjnej jest dobrowolne.  

3. Klienci, którzy w okresie trwania akcji promocyjnej stworzą wstępną wycenę na 

szafy/meble/zabudowy , otrzymają imienny Bon rabatowy z pieczątką, który uprawniać będzie do 

skorzystania z  5 % rabatu,  we wskazanym  terminie (tj. 1.02.2020 r. do 31.07.2020 r.).  

Aby skorzystać z 5% rabatu na elementy brutto, uczestnik musi posiadać ze sobą Bon z 

pieczątką podczas podpisywania zamówienia.  

4. „Bon” nie można wymienić na gotówkę. 

5. „Bon” może zostać przekazany innej osobie, ale musi ona spełniać wymogi wskazane w 

regulaminie w § 3 pkt. 1 

6. Akcją promocyjną objęte są wyłącznie zabudowy Komandor i meble gotowe (np. łóżka, 

komody, szafki) . 

7. Organizator zastrzega, że z akcji promocyjnej są wykluczone: meble tapicerowane, pościele lniane 

Lenoui, materace Janpol, stoły i konsole z marmurowymi blatami, akcesoria Komandor 

kupowane luzem. 

8. „Bon” można wykorzystać tylko do zamówienia dokonanego w jednym dniu i objętych jednym 

dokumentem. 

9. W przypadku zamówienia produktów innych niż wymienione w punkcie 5. Klientowi nie 

przysługuje uprawnienie do skorzystania ze „Bonu”.  

10. Wykorzystanie „Bonu”  wyłącza możliwość skorzystania z zakupu w oferowanym u Organizatora 

systemie zakupów ratalnych, a także nie łączy się z innymi akcjami lub promocjami obowiązującymi u 

Organizatora (np. Karta Rodziny Dużej) w okresie obowiązywania niniejszej akcji i okresie ważności 

bonów. 

11. Akcją promocyjną nie są objęte produkty zamówione przez klientów w okresie poprzedzającym 

akcję promocyjną „Bony Black Friday”. 



12. Uczestnik traci prawo do korzystania ze „Bonu”, jeżeli wystąpi choćby jeden z poniższych 

warunków:  

1) nie dopełni któregokolwiek z warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie,  

2) dokona zakupu produktów w ramach akcji promocyjnej poza salonami wymienionymi  

w § 1 pkt. 3. 

3) częściowo lub całkowicie odstąpi od umowy. 

 

13. Niniejsza akcja promocyjna nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy 

od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540). 

§ 4. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej akcji promocyjnej jest 

Komandor Wielkopolska S.A. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 20, w Poznaniu.  

2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji akcji promocyjnej. Podanie danych osobowych w 

celu realizacji akcji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia akcji 

promocyjnej. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych osobowych wskazany w 

formularzu zgłoszeniowym oraz następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

przetwarzanie, opracowywanie, prostowanie i usuwanie.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Organizator w ramach akcji promocyjnej zapewnia bezpłatne doradztwo, aranżację, pomiar, 

wykonanie projektu oraz wycenę materiałów, które nie stanowi wiążącego zobowiązania do udziału w 

akcji promocyjnej.  

2. Podpisanie zamówienia na warunkach akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego regulaminu.  

3. Wszystkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia promocji proszę zgłaszać pod adresem 

Komandor Wielkopolska S.A. ul. Jeleniogórska 20, 60-179 Poznań.  tel. (61) 868 55 40 lub e-mail: 

mdabrowska@komandor.pl w terminie do 14 dni licząc od daty zakończenia akcji promocyjnej. 

Reklamacje złożone po upływie 14 dni od daty zakończenia akcji promocyjnej nie będą rozpatrywane.  

4. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, i udzieli 

odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  



5. Uczestnicy, których dane osobowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji, albo inne dane) 

uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie 

powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych 

osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.  

6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące 

przepisy prawa.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany w Regulaminie 

akcji promocyjnej wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.  

8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 28.11.2019 r. 

 


