REGULAMIN PROMOCJI
„Promocja materacy ComFEEL® ze stelażem i poduszką”
dla Klienta – uczestnika promocji
I. Postanowienia ogólne dotyczące Promocji
1. Organizatorem promocji „Promocja materacy ComFEEL® ze stelażem i poduszką” (dalej:
„Promocja”) jest firma Recticel Sp. z o.o. ul. Graniczna 60, 93-428 Łódź, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Promocja organizowana jest przy współudziale Dystrybutorów marki Sembella, (dalej:
„Dystrybutor”, „Dystrybutorzy”).
3. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych składających zamówienie w okresie
od 20.11.2017 r. do 11.03.2018 r. (dalej: „Uczestnik”, „Uczestnicy”; dalej: „Okres
Promocji”) w salonach dystrybucyjnych marki Sembella na terenie Polski, w siedzibie
których zostanie umieszczony plakat Promocji oraz w oficjalnym e-sklepie Sembella:
www.sklep.sembella.pl u Dystrybutorów biorących udział w Promocji na towary wskazane
w punkcie II.2 Regulaminu (dalej: „Towary”).
4. Dla Towarów zamawianych, momentem ich zakupu jest data złożenia zamówienia, a
zamówienia złożone przed rozpoczęciem tej Promocji, bez względu na datę zapłaty
całości (reszty) ceny Towaru, nie są objęte Promocją.
II. Zasady Promocji
1. Promocja polega na oferowaniu klientom zestawów składających się z materaca, stelaża
i poduszki (patrz punkt II.2), zobowiązując się jednocześnie do obniżenia cen tych
produktów tak, aby sugerowana cena promocyjna całego zestawu nie była wyższa niż
sugerowana cena regularna samego materaca, znajdującego się w danym zestawie.
2. Promocją objęte są następujące zestawy materacy, stelaży i poduszek Sembella:
• MateracComFEEL® Speed zestelażem Power Dream NV ipoduszkąSensipur® Memory,
• MateracComFEEL® Drift zestelażem Power Dream NV ipoduszkąSensipur® Memory,
3. Rozmiary i ceny zestawów objętych promocją oraz rekomendowane ceny promocyjne
podane zostały w załączniku nr 1. Udzielony przez Dystrybutora rabat nie może być
mniejszy, niż zostało to określone w załączniku nr 1 w odniesieniu do konkretnego
Towaru.
4. Podane ceny są rekomendowanymi przez Organizatora cenami detalicznymi brutto. O
ostatecznej cenie sprzedaży decyduje Dystrybutor. Podane rekomendowane ceny brutto
nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5. Promocja dotyczy tylko standardowych rozmiarów, wymienionych w tabeli.
6. Rabat udzielany jest wyłącznie w chwili składania zamówienia.
7. Wymiana materaca w ramach Gwarancji Satysfakcji bez dopłaty ze strony Kupującego
możliwa jest wyłącznie na materac o cenie równej cenie materaca wymienianego. W
przypadku zakupu materaca w Promocji wymiana materacy ComFEEL® Speed i
ComFEEL® Drift będzie możliwa także na inne twardości tych modeli. W przypadku
wymiany materacy ComFEEL® Speed, ComFEEL® Drift na materac Hetman Aqua
Kupujący zobowiązany jest dopłacić różnicę w cenie na rzecz Sprzedającego oraz
zwrócić otrzymany stelaż i poduszkę, gdyż materac Hetman Aqua nie jest objęty
Promocją.
III. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji dla Uczestnika jest dostępny w salonach dystrybucyjnych marki
Sembella oraz na stronie internetowej www.sembella.pl.
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2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i
„Regulaminu dla Dystrybutora” oraz obowiązujące przepisy prawa.
3. Dodatkowe informacje o Promocji będą udzielane przez Dział Sprzedaży (tel. 42 677 20
20).
4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią
niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji bądź zmiany jej warunków
przed upływem Okresu Trwania Promocji bez podania przyczyny. Informacja o tym fakcie
zostanie podana w formie komunikatu na stronie internetowej www.sembella.pl z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana bądź wcześniejsze zakończenie Promocji
nie dotyczy Uczestników, którzy złożyli zamówienie przed upływem wskazanego w
zdaniu poprzednim terminu.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy polskiego prawa.
7. Regulamin niniejszy wraz z Regulaminem dla Dystrybutora są jedynymi dokumentami
określającym zasady Promocji.
Załącznik nr 1 dla Klienta - uczestnika promocji Sembella (ceny i oszczędności wyrażone w PLN).
Model

Rozmiary standardowe w cm (szerokość x długość)
80/90 x 200

140 x 200

160 x 200

180 x 200

H Y B R Y D O W Y, P I A N K O W Y
Rekomendowane regularne ceny sprzedaży materaca brutto

ComFEEL® Speed H2/H3
ComFEEL® Drift H2/H3
w zestawie ze stelażem
Power Dream NV
i poduszką
Sensipur® MEMORY

1 889,00

3 041,00

3 455,00

3 887,00

Rekomendowane promocyjne ceny sprzedaży zestawu brutto

1 889,00

3 041,00

3 455,00

3 887,00

Rekomendowane regularne ceny sprzedaży stelaża Power Dream NV

404,00

679,00

808,00

808,00

Rekomendowane regularne ceny sprzedaży poduszki Sensipur® MEMORY

117,00

234,00

234,00

234,00

Oszczędność dla klienta

521,00

913,00

1 042,00

1 042,00

Zestawy promocyjne dostępne są tylko w standardowych rozmiarach wymienionych w tabelce.
W przypadku szerokości 160 i 180 cm klient otrzyma jeden materac i dwa stelaże o szerokości 80 lub 90 cm.
W przypadku materacy o szerokościach 140, 160 i 180cm klient otrzyma 2 poduszki Sensipur® Memory.

Przedstawione powyżej ceny to rekomendowane promocyjne ceny sprzedaży brutto dla
zestawów objętych promocją. O ostatecznej cenie sprzedaży decyduje Dystrybutor w salonie
sprzedaży. Podane ceny rekomendowane brutto nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.
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