
REGULAMIN PROMOCJI „15% zniżki dla klientów 
METROHOUSE” 

(dalej „Regulamin”) 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji w formie sprzedaży rabatowej o nazwie „15% 
zniżki dla klientów METROHOUSE”, zwanej dalej „Promocją”, jest Vetro 
Systems sp. z o.o. z siedzibą w Wojcieszynie, przy ul. Warszawskiej 549, 
NIP: 522-310-23-26. zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Warunki promocji pod nazwą „15% zniżki dla klientów METROHOUSE” 
określają zasady funkcjonowania, zakres, warunki oraz procedurę 
reklamacyjną Promocji, a także zasady korzystania oraz  przysługujące 
osobom biorącym udział w Promocji uprawnienia i obowiązki Organizatora.  

3. Celem Promocji jest promocja na zakup ścian szklanych i drzwi z oferty 
Vetro Systems na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Punkty 
Sprzedaży”) 

4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 14 stycznia 2022 roku do 31 
grudnia 2022, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu. 

5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 §2 PROMOCJA 

1. W ramach Promocji zostanie przyznany rabat w wysokości 15% od 
ostatecznej kwoty oferty Vetro Systems przesłanej klientowi drogą 
mailową. 

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty 
Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. 

2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest 
dobrowolne. 

3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Rabatu Uczestnik 
powinien w czasie trwania Promocji: 

1. Kupić lub sprzedać, mieszkanie, dom lub lokal w ramach oferty 
sieci biur nieruchomości METROHOUSE Franchise S.A. ul. Wołoska 
22, 02-675 Warszawa, NIP:525 25 90 038 , REGON 147309137  

2. Otrzymać od METROHOUSE Franchise S.A. na swój adres mailowy 
informacje wraz z kuponem umożliwiające przystąpienie do 
Promocji. 

3. Przesłać kupon na adres biuro@vetrosystems.pl 
4. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 3 stanowić będzie zgłoszenie 

Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”). 
5. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z 

Promocji tylko jeden raz. 
6. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega 

wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy 
oraz ma charakter nieprzenoszalny. 



7. Uczestnik Promocji może skorzystać z Rabatu na warunkach określonych w 
niniejszych Warunkach Promocji w terminie 1 roku od jego otrzymania. 
 

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji 
Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie pod adresem mail: 
biuro@vetrosystems.pl 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 
(trzydziestu) dni od daty ich otrzymania. 

4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie 
powiadomiony mailem na adres z którego zgłoszona była reklamacja w 
terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji. 

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora: 
www.vetrosystems.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym 
Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w 
regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

3. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator 
udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na 
stronie internetowej www.vetrosystems.pl 
 

 


