
REGULAMIN PROMOCJI

„Festiwal Wiosny Aperto”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą „Festiwal Wiosny

Aperto” zwaną w dalszej części regulaminu „Akcją” lub „FWA” jest
Aperto Outdoor sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Rolna 43C/11,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000882846, REGON: 388141889,
NIP: 6342991422, zwany dalej „Organizatorem”.

1.2 Akcja odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu
(zwanego dalej: „Regulaminem”) oraz obowiązujące przepisy prawa

1.3 Promocje na wybrane produkty i usługi obowiązywać będą w terminie
od 16.04.2021 do 31.04.2021 roku

1.4 Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.

II. UCZESTNICY AKCJI
2.1 W Akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną

zdolność do czynności prawnych i spełniająca pozostałe warunki
wskazane w Regulaminie.

2.2 Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz
podmioty współpracujące przy realizacji Akcji.

2.3 Uczestnicy Akcji mają bezwzględny zakaz dalszej odsprzedaży
produktów, które nabyli po promocyjnych cenach w ramach FWA.

2.4 Każdy przypadek naruszenia pkt. 2.3 skutkować będzie prawem
Organizatora do ubiegania się od Uczestnika uiszczenia różnicy
pomiędzy ceną regularną danego produktu, a ceną promocyjną, po
której uczestnik nabył produkty, które następnie odsprzedał.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI
3.1 Akcja polega na udzielaniu Uczestnikom w terminie od 16.04.2021 do

31.04.2021 roku rabatu na poszczególne produkty, które biorą udział w
FWA.

3.2 Warunkiem skorzystania z rabatu na produkty i usługi jest:



a) Zapoznanie się przez Uczestnika z Regulaminem Akcji i
zaakceptowanie jego treści, 

b) Podpisanie umowy z podmiotem „Aperto” organizującym promocje
w terminie obowiązywania FWA;

c) Dokonanie wpłaty zaliczki na poczet zamówienia obejmującego
wybrany produkt w promocyjnej cenie oraz ewentualną usługę.

3.3 Katalog produktów oraz wysokość rabatów, a także zasady ich
przyznawania w ramach promocji zostały wyszczególnione w
załączniku znajdującym się na końcu niniejszego regulaminu.

3.4 Organizator przewiduje możliwość skorzystania z promocji za
pośrednictwem kilku kanałów – m.in. poprzez:

a) wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie

www.aperto.pl/festiwalwiosny

b) kontakt telefoniczny z jednym z oddziałów Aperto (numery do

wybranych oddziałów znajdują się na

www.aperto.pl/festiwalwiosny)

c) kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych – np.

poprzez stronę

https://www.facebook.com/ApertoCreateOutdoorMemories

3.5 Organizator przewiduje następującą ścieżkę skorzystania z promocji na
poszczególne produkty w ramach FWA

a) Kontakt uczestnika z Organizatorem w formie m.in. wskazanej w pkt

3.4 lub innej;

b) Kontakt konsultanta „Aperto” z Uczestnikiem w celu umówienia

spotkania i okazania oraz pomiaru przestrzeni, która ma zostać

zagospodarowana produktami oferowanymi w FWA;

c) Przesłanie do Uczestnika oferty przez najbliższy oddział Aperto

uwzględniającej wybór konkretnego produktu/produktów w ramach

http://www.aperto.pl
http://www.aperto.pl/festiwalwiosny
https://www.facebook.com/ApertoCreateOutdoorMemories


okazanej oraz zwymiarowanej przestrzeni. Pod warunkiem spełnienia

warunków określonych w niniejszym regulaminie oferta obejmować

będzie rabat liczony od całkowitej ceny towaru, co oznacza, że

cena jednostkowa zakupionego towaru zostanie proporcjonalnie

obniżona w granicach zniżki zgodnie z zasadami i wysokościami

zniżek określonych w załączniku do niniejszego regulaminu;

d) Podpisanie przez Uczestnika umowy kupna produktu w promocyjnej

cenie oferowanego przez Organizatora wraz z ewentualną usługą

montażu oraz zobowiązaniem do wpłaty zaliczki nie później niż do

dnia 10.05.2021 r.

e) Wpłata zaliczki przez Uczestnika na konto wskazane przez Oddział

Aperto za pośrednictwem, którego Uczestnik zdecyduje się na

zamówienie.

3.6 Wzięcie udziału w Akcji w rozumieniu pkt 3.5 powyżej oznacza
akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

3.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy zrealizowania
zamówienia/zamontowania poszczególnych produktów oraz za jakość
montażu  świadczoną przez Oddział Aperto.

IV. REKLAMACJE
4.1 Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji,

Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem
wiadomości e-mail na adres formularz@aperto.pl

4.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny
adres Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
Reklamacja pisemna powinna być zgłoszona na adres:

Aperto Outdoor sp. z o.o.
ul. Rolna 43C/11, 40-555 Katowice

z dopiskiem „Festiwal Wiosny Aperto”
4.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną

składającą się z przedstawicieli Organizatora. Decyzja w przedmiocie



reklamacji, wydawana w imieniu Organizatora, jest ostateczna i
wiążąca.

4.4 Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich
doręczenia. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnicy Akcji zostaną
powiadomieni niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji.

V. DANE OSOBOWE
5.1 Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w związku z ich

nieobowiązkowym wskazaniem podczas rejestracji do FWA.
5.2 Dane wskazane przez użytkownika  przetwarzane będą w celu

umożliwienia Uczestnikowi skorzystania z Akcji zgodnie z niniejszym
Regulaminem.

5.3 W każdym momencie Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie
danych, co będzie równoznaczne z odstąpieniem od możliwości
wzięcia udziału w Akcji. 

5.4 We wszelkich sprawach związanych z ochrona danych osobowych
Uczestnik może się kontaktować z jednostką odpowiedzialną za
ochronę danych pod adresem: formularz@aperto.pl

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.5 Wszyscy Uczestnicy Akcji podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie

uczestnictwa w „FWA”  stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.
5.6 Uczestnikom Akcji oprócz usługi promocyjnej przewidzianej

Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
5.7 Organizator zapewnia Uczestnikom ochronę danych osobowych w

oparciu o Politykę Prywatności opublikowaną na stronie
 https://aperto.pl/administratordanych

5.8 W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się
właściwe przepisy prawa polskiego.



5.9 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w części, w
jakiej odnosi się do umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w
przypadku:
a) wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej,

takich jak trudności zaopatrzeniowe producentów w tym
terminowość dostarczenia produktów, 

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile mają
one bezpośrednie i obligatoryjne zastosowanie do przeprowadzenia
Akcji, 

c) konieczności dostosowania Regulaminu do stanowisk orzeczeń
sądów lub decyzji administracyjnych, jeżeli w treści tych stanowisk
orzeczeń i decyzji wskazano obowiązek zmiany Regulaminu,

5.10 O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestnika nie później
niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian poprzez
przesłanie na adres e-mail przypisany do Uczestnika powiadomienia o
zmianie Regulaminu wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem
zamieszczonym w treści przesłanej do Uczestnika wiadomości e-mail.

5.11 Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym
w powiadomieniu, chyba że Uczestnik w terminie 14 dni od doręczenia
zmienionego Regulaminu złoży na adres:
formularz@aperto.pl oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w
stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie
będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w promocjach dostępnych
w FWA.

5.12 W celu uchylenia wątpliwości wskazuje się, że zmiany Regulaminu nie
powodują naruszenia praw nabytych Uczestników.

mailto:formularz@aperto.pl


Załącznik do Regulaminu Promocji Festiwal Wiosny Aperto

Załącznik stanowi wykaz produktów objętych promocją, wysokość rabatów
na poszczególne produkty, a także zastrzeżenia w jakiej konfiguracji
produktu obowiązywać będzie obniżka.

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

A) ROLETY

Roleta ID3 z funkcją żaluzji
Cena regularna: 5292 zł brutto
Cena promocyjna: 4499 zł brutto
Informacja: Maksymalny wymiar 1 rolety to 300 cm x 250 cm.
Cena z 8% vat w przypadku usług dla os. fizycznych

Roleta ID3
Cena regularna: 3294 zł brutto
Cena promocyjna: 2970 zł brutto
Informacja: Maksymalny wymiar 1 rolety to 300 cm x 250 cm.
Cena z 8% vat w przypadku usług dla os. fizycznych



Roleta Rolax
Wysokość rabatu: 15 %
Oszczędność: do 4 700 zł brutto
Informacja: wskazana oszczędność dotyczy wymiaru 600 cm x 500 cm

Roleta Screen Solar
Promocja: przy zakupie rolety silnik elektryczny + panel solarny gratis
Oszczędność: do 1 800 zł brutto

B) PERGOLE

Pergola Imago
Promocja: 10 % rabatu + oświetlenie gratis
Oszczędność: do 20 000 zł brutto
Informacja: wskazana oszczędność dotyczy wymiaru 500 cm x 627 cm

Pergola Maestro Pergotenda
Promocja: 10 % rabatu + oświetlenie gratis
Oszczędność: do 20 000 zł brutto
Informacja: wskazana oszczędność dotyczy wymiaru 700 cm x 700 cm

Pergola Millenium Celeb
Promocja: 10 % rabatu + oświetlenie gratis
Oszczędność: do 15 000 zł brutto
Informacja: wskazana oszczędność dotyczy wymiaru 1300 cm x 685 cm



Pergola B-Space
Promocja: 10 % rabatu + oświetlenie gratis
Oszczędność: do 16 000 zł brutto
Informacja: wskazana oszczędność dotyczy wymiaru 1300 cm x 900 cm

Pergola Argemonia
Promocja: 10 % rabatu + oświetlenie gratis
Oszczędność: do 10 000 zł brutto
Informacja: wskazana oszczędność dotyczy wymiaru 700 cm x 450 cm

Pergola Solaretta
Promocja: 10 % rabatu + oświetlenie gratis
Oszczędność: do 19 000 zł brutto
Informacja: wskazana oszczędność dotyczy wymiaru 600 cm x 400 cm

C) ŻAGLE

Żagiel Defense
Promocja: 10 % rabatu + oświetlenie gratis
Oszczędność: do 7 600 zł brutto
Informacja: wskazana oszczędność dotyczy wymiaru 340 cm x 340 cm

Żagiel Maestrale
Promocja: 10 % rabatu + oświetlenie gratis
Oszczędność: do 11 000 zł brutto
Informacja: wskazana oszczędność dotyczy wymiaru 800 cm x 800 cm


