
  

Regulamin promocji 
" Płytki tarasowe 2 cm – 15% " 

 

Informacje podstawowe 

• Niniejszy regulamin promocji (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi podstawę i warunki 

organizacji promocji „Wyprzedaż płytek tarasowych 2 cm ”, określa prawa i obowiązki 

jego uczestników. 
• Organizatorem promocji „Płytki tarasowe 2 cm – 10%” (zwanej dalej „Promocją”) jest 

firma: 

Mera Sp z o.o. ul. Przemysłowa 70 , 43-100 Tychy, KRS 0000177681 (dalej zwana 

„Organizator”). 

• Wzięcie udziału w promocji  jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym 

Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień. 
• Miejscem promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Mera Mikołów, ul. 

Katowicka 97,  Mera Tychy  ul. Przemysłowa 70 , Mera Bielsko Biała, ul. Kustronia 63, Mera 

Katowice, al. Roździeńskiego ,  Mera Garden Tychy, ul. Beskidzka 111.  
• Promocja trwa od 11 czerwca  2022 r. do 13 czerwca  2022  r. 

Zasady promocji 
 
1. Promocją objęte są następujące produkty wymienione w załączniku nr 1 dostępne w 

sklepach stacjonarnych Organizatora , pod warunkiem , że w czasie obowiązywania 

promocji nie są objęte inną promocją (rabatem, wyprzedażą itp.). 
3. Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w załączniku  Uczestnik może 

skorzystać z rabatu, który jest zdefiniowany na poziomie 15% dla danego produktu 

włączonego do Promocji. Rabat naliczany jest od cen regularnych produktów i nie zależy od 

liczby nabywanych produktów. 

4. Promocja dotyczy produktów będących aktualnie  na stanie magazynowym i obowiązuje  do 

wyczerpania zapasów.  

5. Lista produktów objętych Promocją ( załącznik nr 1).  
6. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty zakupione przez Uczestników             

w terminach określonych w od 11 czerwca  2022 r. do 13 czerwca  2022 r.  w punktach Mera 

Mikołów, ul. Katowicka 97,  Mera Tychy  ul. Przemysłowa 70, Mera Bielsko Biała, ul. 

Kustronia 63, Mera Katowice, al. Roździeńskiego ,  Mera Garden Tychy, ul. Beskidzka 111. 

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . 

7. Promocja trwa w dniach 11-13 czerwca 2022.  
8. Uczestnik promocji nie przysługuje prawo do zwrotu zakupionego Produktu . 
9. Zasady odpowiedzialności Organizatora w zakresie wad fizycznych i prawnych produktów 

objętych Promocją reguluje Kodeks cywilny. 
 

Dodatkowe warunki udziału w promocji 
 
1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna lub przedsiębiorca. 
2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. 



 

Przetwarzanie danych osobowych 
 
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Mera Sp. 

z o.o. Ul. Przemysłowa 70, 43-100 Tychy. 
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samego Uczestnika, jak również 

ustawowe- art. 6 ust. 1 lit c) i umowne – art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r  upoważnienie do 

przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Promocji. Do przetwarzania danych 

zastosowanie ma ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku. 
3. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 

Reklamacje 
 
1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora. 
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, 

numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty 

Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 
3. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu. 
4. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania reklamacji. 

 

Postanowienia końcowe 
 

1. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. 
2. Niniejszy regulamin oraz formularz reklamacyjny dostępne są w sklepach stacjonarnych 

Organizatora. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma                                   

w szczególności kodeks cywilny. 
 

 

 



 

       

  

 

 

 

 


