
 

Regulamin akcji 
 „Voucher 200 zł na usługę ,,Mieszkaj komfortowo” 

 
1.Akcja prowadzona jest od 18.06.2015 r. do odwołania. 
2.   Akceptowane będą tylko oryginalne podstemplowane firmową pieczątką vouchery, które można 
otrzymać od handlowców. 
3. Voucher uprawniający do otrzymania rabatu w wysokości 200zł można wykorzystać  tylko i 
wyłącznie do Zamówienia usługi ,,Mieszkaj Komfortowo’’ opisanej szczegółowo  w punkcie 4. 
 4. Usługa ,, Mieszkaj Komfortowo’’ może być wykonana w ciągu 3 lat od daty zakupu okien, płatna 
jest według aktualnego Cennika firmy Izoplast i polega na: 
a) sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementów składowych stolarki,   
b) likwidacji drobnych usterek powstałych przy remontach, 
c) likwidacji drobnych rys,  
d) regulacji i konserwacji okuć,  
e) przesmarowaniu uszczelek specjalnym preparatem ochronnym,  
f) sprawdzeniu  szczelności szyb. 
5.  Wymiana zniszczonych i  uszkodzonych z winy Klienta elementów jest odpłatna, zgodnie z 
aktualnym cennikiem. 
6. Vouchery  są imienne i  można je zrealizować w ciągu 3 lat od daty zakupu okien.   
7.Realizacja voucheru  uwarunkowana jest oddaniem handlowcowi/pracownikowi firmy Izoplast 
oryginalnego voucheru  przed zamówieniem usługi. 
8. Na umowie na wykonanie  usługi ,,Mieszkaj komfortowo’’ Izoplast umieszcza informację: „Przyjęto 
voucher o wartości 200 zł”  
9. Voucherów o wartości 200 zł nie można wymieniać na gotówkę. 
10. Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją wszystkich warunków  zawartych w niniejszym 
regulaminie . 
11. Niniejszy regulamin w żadnym stopniu nie narusza i nie ogranicza uprawnień klientów 
przysługującym im na podstawie Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 
zmianie Kodeksu Cywilnego.  
12. Izoplast  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu akcji „Voucher 200zł na 
usługę  ,,Mieszkaj komfortowo oraz ewentualnego jej odwołania, jednakże wszelkie uprawnienia 
nabyte przez klientów na podstawie niniejszego regulaminu przed zmianą lub odwołaniem akcji będą 
respektowane przez Organizatora. 
 13. Regulamin akcji dostępny jest w salonach sprzedaży Izoplast ( wykaz biur znajduje się  na stronie 
WWW.izoplast.pl)  oraz na stronie internetowej WWW.izoplast.pl i jest jedynym dokumentem 
określających zasady przeprowadzania akcji.  
 

Organizator: Izoplast Systemy Okien i Drzwi Mariusz Szpoton 
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