
Regulamin Promocji "5-10-15%” 

§ 1 

Organizator 

1. Organizatorem Promocji „5-10-15%” jest ATB MEBLE S.C. AGNIESZKA BANASIAK TOMASZ BANASIAK, z 

siedzibą w Woli Wiązowej 67, 97-438 Rusiec, NIP: 832-000-74-27, REGON 730008717, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Niniejsza promocja sponsorowana, prowadzona, administrowana i związana jest tylko i wyłącznie z ATB 

MEBLE S.C. AGNIESZKA BANASIAK TOMASZ BANASIAK. 

 

§ 2 

Zasięg Promocji 

Promocja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 3 

Czas trwania promocji.  

Promocja jest ważna do odwołania przez organizatora. 
Organizator nie wyklucza przedłużenia promocji. 

§ 4 

Przedmiot Promocji 

1. Promocją objęte są wybrane meble producenta ATB MEBLE sprzedawane za pomocą platformy atbmeble.pl. 

2. Z promocji wyłączone są produkty z kolekcji Prowansja Prestige i Pectus, oraz produkty nie będące meblami 

produkowanymi przez ATB MEBLE. 

3. Jeżeli łączna wartość produktów objętych promocją w zamówieniu przekroczy 1000zł to zostanie na nie naliczony 

rabat w wysokości 5%. Obowiązują również progi 1500zł oraz 2000zł, które związane są z naliczeniem rabatów 

kolejno 10% i 15%. 

4. Odpowiedni rabat zostanie naliczony automatycznie przy składaniu zamówienia. 

§ 5 

Uczestnictwo w Promocji 

1. Z promocji mogą skorzystać osoby, które zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia. 

2. Promocja dotyczy klientów, którzy w okresie promocji dokonają zakupu produktów objętych promocją za pomocą 

platformy atbmeble.pl. 

3. Klient może skorzystać z promocji dowolną liczbę razy. 

§ 6 

Pozostałe rabaty i promocje. 

Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami Klienta 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach promocyjno-reklamowych mają charakter 

jedynie informacyjno - promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego 

Regulaminu 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora. 

4. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony pod linkiem https://atbmeble.pl/promocja-5-10-15.pdf 



5. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Promocji w 

całości i Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

7. Niniejszy Regulamin został przyjęty w dniu 30.12.2017r. i wchodzi w życie od dnia 01.01.2018r. 
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