
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ FLOW COMFORT -50% 

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu określenia wskazane poniżej oznaczają: 

• Formaster/Organizator – Spółka Formaster S.A. z siedzibą w Kielcach (25-818), ul. 

Fabryczna 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 

0000080942, NIP: 9590122245, REGON: 290670483. 

• Uczestnik – osoba dokonująca zakupu Produktów w trakcie trwania programu.  

• Akcja Promocyjna – akcja prowadzona na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie. Warunki niniejszej akcji promocyjnej nie łączą się z innymi akcjami 

promocyjnymi, ogłoszonymi przez Organizatora. 

• Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki uczestnictwa w akcji, 

a  w  szczególności prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora. 

• Produkty – systemy filtrujące wodę kranową Flow Comfort marki Dafi z baterią 

trójdrożną dostępne w ofercie sklepu dafi.pl.  

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Akcja Promocyjna Flow Comfort  z rabatem w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) 

liczonym od ceny regularnej (dalej „Rabat”) organizowana jest przez Formaster S.A 

i skierowana jest do Uczestników, którzy w okresie trwania Akcji Promocyjnej 

dokonają zakupu Produktów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.  

2. Uczestnikiem promocji może stać się wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce stałego 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadząca działalność 

gospodarczą w zakresie projektowania wnętrz.  

3. Akcją Promocyjną objęte są systemy filtrujące wodę kranową Flow Comfort marki Dafi 

z baterią trójdrożną dostępne w ofercie sklepu dafi.pl / Dafi | Przepływowe filtry do wody 

od Dafi oraz filtry do wody pod zlew 

 

§ 2. Czas i miejsce prowadzenia Akcji  

 

1. Akcja Promocyjna obowiązuje od 20 września 2022r.do 31 grudnia 2022r.  

2. Akcja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Polski. 

 

 

§ 3. Uczestnictwo w Programie 

 

1. Warunkiem otrzymania rabatu w wysokości 50% jest zakup produktów objętych 

promocją na podstawie faktury VAT.  

2. Rabat w wysokości 50% naliczony zostanie od ceny regularnej produktów. 

3. Indywidualne kody rabatowe zostaną przesłane Uczestnikom za pośrednictwem 

adresów e-mail.  

https://dafi.pl/filtry-przeplywowe?accesories_products=Flow+Comfort&price=670-2000
https://dafi.pl/filtry-przeplywowe?accesories_products=Flow+Comfort&price=670-2000


4. Uczestnicy, którzy nie otrzymali kodu rabatowego w automatycznej wiadomości e-mail 

mogą zgłosić chęć uczestnictwa w Akcji Promocyjnej pod adresem: 

renata.gancarska@formaster.com  

5. Warunkiem naliczenia rabatu jest wpisanie w pole "KODY RABATOWE" indywidualny 

kod rabatowy, wygenerowany przez Organizatora, otrzymany za pośrednictwem e-mail.  

6. Otrzymanego kodu promocyjnego nie można udostępniać osobom oraz firmom.  

7. Jednorazowy zakup przy użyciu kodu upoważnia do zakupu max. 10 sztuk asortymentu 

objętego promocją.  

 

 

§ 3.Postanowienia końcowe 

 
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego 

Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie uczestnika do Akcji 
Promocyjnej domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował treść Regulaminu.  

2. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku 

zaistnienia zmiany funkcjonalności Akcji Promocyjnej.  

3. Formaster powiadomi Uczestników o każdorazowej zmianie Programu na stronie Dafi 

Strefa Projektantów, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie 

do Produktów nabytych po dacie jego wejścia w życie. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Dafi Strefa Projektantów oraz w biurze 

siedziby Formaster. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie postanowienia regulaminu sklepu internetowych Dafi dostępnego na 

stronie: Dafi | Regulamin, a także przepisy prawa powszechnie  obowiązującego. 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 września 2022r.  

 

mailto:renata.gancarska@formaster.com
https://strefa.dafi.pl/
https://strefa.dafi.pl/
https://strefa.dafi.pl/
https://dafi.pl/regulamin

