Regulamin promocji
Styropian w Zestawie Promocyjnym Arsanit
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Niniejszy regulamin reguluje zasady promocyjnego zakupu produktów Arsanit. Produkty objęte
promocją sprzedawane są łącznie, jako Zestaw Promocyjny Arsanit (punkt 2, dalej w treści
regulaminu – Zestaw). Nabycie poszczególnych produktów wchodzących w skład Zestawu, nie
jako kompletny Zestaw, nie stanowi podstawy do stosowania promocyjnej ceny styropianu oraz
nie stanowi podstawy darmowej dostawy, o której mowa w punkcie 4.
Cena płyt styropianowych Arsanit Thermo Fasada EPS S-040 w kwocie 267,50 zł netto/m3
obowiązuje wyłącznie, gdy płyty w liczbie 10,2 m3 kupowane są w ramach Zestawu, składającego
się z:
−
10,2 m3 płyt styropianowych Arsanit Thermo Fasada EPS S-040
−
10 opakowań zaprawy klejowej do styropianu Arsanit Styramik THS-04 25 kg,
−
10 opakowań zaprawy klejowej do zatapiania siatki na styropianie Arsanit Therma+ TH-03
25 kg,
−
1 opakowania gruntu pod tynk silikonowy THERMAGRUNT-SN 10 l (I grupa kolorystyczna),
−
5 opakowań tynku silikonowego THERMATynk-SN 1,5 mm Baranek 25 kg (I grupa
kolorystyczna),
−
55 m2 siatki z włókna szklanego AKE 145 g.
Przy uwzględnieniu powyższych zapisów zawarta pomiędzy Klientem a LUBAR S.A. umowa
sprzedaży w ramach niniejszej promocji, obejmuje Zestaw jako całość. Możliwy jest zakup więcej
niż jednego Zestawu.
Klient nie ponosi kosztów dostawy, pod warunkiem gdy przedmiotem dostawy są co najmniej trzy
kompletne Zestawy, o których mowa w punkcie 2. Darmowa dostawa, o której mowa w zdaniu
poprzednim obejmuje wyłącznie towary wchodzące w skład Zestawu oraz wyłącznie
wielokrotność kompletnych Zestawów. Darmowa dostawa realizowana jest na terenie Polski z
wyłączeniem województwa podlaskiego i wschodniej części województwa warmińskomazurskiego.
W odniesieniu do: Klientów konsumentów oraz Klientów będących osobami fizycznymi
zawierającymi z nami umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści
tej umowy wynika, że umowa nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, obowiązują zapisy punktu VII Regulaminu sklepu internetowego LUBAR S.A.,
regulujące kwestie odstąpienia od umowy (zwrotu w terminie 14 dni), z tym zastrzeżeniem, że:
a) odstąpienie od umowy sprzedaży Zestawu, możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do
Zestawu, jako całości
b) w przypadku zakupienia tynku w kolorze wybranym z I grupy kolorystycznej, z jednoczesną
usługą barwienia tynku w wybranym kolorze, odstąpienie od umowy jest wyłączone, na
podstawie punktu VII.13b Regulaminu sklepu. Wówczas taki zakup stanowi zakup rzeczy
nieprefabrykowanej, wytworzonej na specjalne indywidualne zamówienie Klienta, w
rozumieniu powołanego punktu Regulaminu.
Organizatorem promocji oraz właścicielem sklepu internetowego – sprzedawcą/usługodawcą oraz
administratorem przetwarzanych danych osobowych jest spółka LUBAR Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rybniku (44-274), przy ul. Konarskiego 159a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540215, NIP 6422585210, REGON
276265530, kapitał zakładowy 833 700,00 zł w całości wpłacony, akta rejestrowe w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy, www.lubar.pl, www.sklep-lubar.pl, tel. 607 993
499, e-sklep@lubar.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy Regulaminu sklepu
internetowego LUBAR S.A. dostępnego pod adresem www.sklep-lubar.pl/regulamin.pl
W sprawach przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności, polityki cookies, obowiązują
zasady zawarte w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na stronie internetowej ww.
sklepu pod adresem www.sklep-lubar.pl/polityka-prywatnosci.pl.

