REGULAMIN PROMOCJI
PRZEDŁUŻONA GWARANCJA 3+2 LATA
1. Organizatorem promocji „Przedłużona gwarancja 3+2 lata” jest Radaway Sp z o.o. z siedzibą
w Jasinie przy ulicy Rabowickiej 59 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000108778, posiadająca numer identyfikacji podatkowej
(NIP) 972-10-38-109, posiadająca numer REGON 634341983, zwana dalej „Gwarantem”.
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 2 lutego 2017 roku.
3. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które dokonały zakupu produktów marki Radaway objętych
akcją dla celów własnych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą zwanych dalej „Konsumentem”.
4. Przedłużona gwarancja to dodatkowe 24 miesiące gwarancji ponad standardowy 36 miesięczny okres
gwarancji, które Gwarant udziela Konsumentowi. 60 miesięczny okres gwarancji (36 miesięcy +24 miesiące)
liczony jest od dnia zakupu produktu objętego akcją i zamontowanego przez Certyfikowanego Instalatora
Radaway.
Lista Certyfikowanych Instalatorów znajduje się w serwisie internetowym www.radaway.pl
5. Produktami objętymi przedłużoną gwarancją są kabiny prysznicowe, drzwi wnękowe, parawany nawannowe
z oferty standardowej Radaway, jak również produkty niestandardowe wykonane na indywidualne
zamówienie Konsumenta.
6. Certyfikat Przedłużonej Gwarancji to dokument wystawiony przez Certyfikowanego Instalatora Radaway
po zamontowaniu produktu objętego przedłużoną gwarancją, na którym widnieją dane klienta (takie same
jak na dowodzie zakupu).
Postanowienia ogólne
1. Gwarant standardowo udziela 36 miesięcznej gwarancji na produkowane przez siebie kabiny prysznicowe,
drzwi wnękowe oraz parawany nawannowe.
2. Przedłużona gwarancja udzielana jest Konsumentowi pod warunkiem montażu zakupionego produktu
objętego przedłużoną gwarancją przez Certyfikowanego Instalatora Radaway.
3. Warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń w okresie przedłużonej gwarancji jest przedstawienie dowodu
zakupu wraz z Certyfikatem przedłużonej gwarancji, który Konsument otrzymuje od Certyfikowanego
Instalatora Radaway po zamontowaniu produktu.
4. Przedłużona Gwarancja udzielana jest w takim samym zakresie jak opisany w karcie gwarancyjnej.
Pod pojęciem ujętym w punkcie 4 litera b karty gwarancyjnej należy rozumieć: uszczelki, rolki, suwaki, listwy
progowe, łączniki listew progowych, powłokę Easy Clean.
5. Przedłużona gwarancja jest udzielana wyłącznie na rzecz Konsumenta, który nabył towar od Sprzedawcy.
Uprawnienia z przedłużonej gwarancji nie mogą być przenoszone w jakikolwiek sposób na rzecz innego
Konsumenta lub jakiegokolwiek innego podmiotu.
6. W przypadku sporów powstałych na tle stosowania przedłużonej gwarancji Sądem właściwym do
rozstrzygania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Gwaranta.

