
REGULAMIN akcji promocyjnej 

„Wielkie Wakacyjne Meblowanie” 

8.07.2022r. – 05.08.2022r. 

§1 

Postanowienia ogólne 

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjno – reklamowej pod 

nazwą „Wielkie Wakacyjne Meblowanie” zwanej dalej Akcją.  

Celem akcji jest budowanie trwałych relacji z Klientami oraz uatrakcyjnienie i promowanie ofert 

sprzedaży.  

§2 

Czas i miejsce trwania akcji promocyjnej 

Akcja została ustanowiona na czas określony od dnia 8.07.2022r. do dnia 05.08.2022r. Miejscem 

Akcji jest strona internetowa www.szynaka.pl oraz salony handlowe. Lista salonów biorących udział w 

promocji dostępna jest na naszej stronie w zakładce „Gdzie kupić?”  https://www.szynaka.pl/gdzie-

kupic 

§3 

Organizator akcji promocyjnej 

Organizatorem akcji jest Szynaka-Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie, ul. Dworcowa 20, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS: 0000160927, o numerze NIP: 744-15-86-760.  

§4 

Uczestnik Akcji 

1. Uczestnikiem Akcji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.  

2. Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji jest złożenie zamówienia, lub zakup określonych przez 

Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji. Powyższe oznacza:  

 a) w przypadku zakupu na stronie internetowej – dokonanie wpłaty całości ceny towaru w 

okresie obowiązywania Akcji, tj. od dnia 8.07.2022r. do dnia 05.08.2022r. 

 b) w przypadku zakupu w lokalu salonu – dokonanie wpłaty całości ceny towaru w kasie 

sprzedawcy lub uznanie rachunku sprzedawcy całością kwoty za towar w okresie obowiązywania 

Akcji, tj. od dnia 8.07.2022r. do dnia 05.08.2022r. 

 c) w przypadku zamówienia w lokalu salonu - złożenie zamówienia i wpłatę kwoty zaliczki za 

zamówienie, w okresie obowiązywania Akcji, tj. od dnia 8.07.2022r. do dnia 05.08.2022r. 

 d) Akcji nie podlegają towary zakupione, zamówione lub zarezerwowane przez klientów 

przed dniem 8.07.2022r. oraz po dniu 05.08.2022r. 



3. Akcji nie podlegają towary po ekspozycyjne, jak również towary niepełnowartościowe, których 

cena została już obniżona ze względu na istniejącą wadę towaru.  

4. Oprócz spełnienia warunków powyższych, dodatkowym warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest 

zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie oraz 

zapoznanie się z treścią regulaminu sprzedaży salonu, w którym Uczestnik skorzysta z akcji 

promocyjnej. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.szynaka.pl  

§5 

Zasady Akcji 

1) Akcja została ustanowiona na czas określony od dnia 8.07.2022r. do dnia 05.08.2022r. albo do 

wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych promocją. Oznacza to, że po wyczerpaniu 

zapasów magazynowych określonego towaru w magazynach Organizatora nie będzie można go 

nabyć w cenach promocyjnych w salonach handlowych oraz sklepie internatowym www.szynaka.pl. 

Akcja polega na możliwości nabycia wybranych towarów z kolekcji Prestigeline i Trendline z rabatem 

naliczonym od ceny detalicznej.  

2) Akcja nie łączy się i nie pokrywa z inną promocją lub wyprzedażą. W przypadku, gdy produkt objęty 

niniejszą promocją został objęty inną promocją lub wyprzedażą, zaoferowane upusty nie łączą się a 

kupującemu przysługuje upust w wysokości najwyższego z zaoferowanych upustów.  

3) Promocją objęty jest wybrany asortyment producenta z oferty Prestigeline i Trendline:  
 
Rabat 15% na  Prestigeline: Latina, Mosaic, Montenegro, Oslo, Porti dab antyczny, Porti dab 

czekoladowy, Pratto, Torino, Velle, Velvet rustical, Velvet czarny, Vievien 

Rabat 15% na  Trendline: Alice, Belfort,  Barris, Belveder, Bingo, Country, Desjo, Dover, Ikar, Kama, 

Livorno bazalt, Livorno białe, Lucas, Lucca, Megan, Moet,  Milo, Nicole, Omega, Riva, Selene białe, 

Selene sonoma, Visio, Wenecja, Stół Hermes, zestaw pielęgnacyjny 

 

 

4) Na stronie internetowej producenta szynaka.pl wskazane obok każdego z produktów ceny 

uwzględniają już naliczoną kwotę rabatu. Cena promocyjna w tym przypadku będzie oznaczona przy 

produkcie kolorem czerwonym, zaś cena regularna będzie przekreślona i oznaczona kolorem 

czarnym.  

5) Ceny w salonach handlowych prezentowane będą w formie cen z naliczonym rabatem ( co będzie 

wyraźnie wskazane obok ceny) lub w cenach bez naliczonego rabatu lecz z wyraźną informacją, iż od 

ceny zostanie odliczona kwota rabatu. W związku z tym iż prezentacja cen oraz informacja o samej 

promocji jest kwestią indywidualna każdego salonu dlatego, wskazane jest potwierdzenie informacji 

przez Uczestnika u pracowników wybranego salonu.  

6) Dekoracje nie są wliczone w cenę mebli.  

7) Producent zastrzega sobie prawo realizacji zamówień promocyjnych w terminie 12 tygodni lub do 

wyczerpania stanów magazynowych. 

 

 



§6 

Ochrona Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych uczestników jest Szynaka-Meble sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie 

przy ul. Dworcowej 20.  

Kontakt do inspektora ochrony danych: abi@szynaka.pl  

Administrator danych przetwarza dane osobowe uczestnika w celu sprzedaży towarów na podstawie 

art. 6 ust. 1 pkt. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.  

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie oraz 

prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Urzędu ochrony danych osobowych.  

Serwis szynaka.pl w przypadku procesu rejestracji zakupów w sklepie przetwarzał będzie następujące 

dane osobowe podane przez Kupującego:  

imię i nazwisko,  

adres zamieszkania,  

adres poczty elektronicznej,  

numer telefonu,  

adres dostawy,  

Salony sprzedaży w razie skorzystania przez Kupującego meble z usługi transportu lub montażu mebli  

( o ile dana usługa jest oferowana przez konkretny salon) przetwarzają przekazane przez Kupujących 

dane osobowe:  

imię i nazwisko,  

adres zamieszkania,  

adres poczty elektronicznej,  

numer telefonu,  

adres dostawy,  

Dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu lub do czasu wynikających z 

nałożonych ustawowych obowiązków na administratora oraz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu. Więcej informacji pod tym linkiem: 

https://www.szynaka.pl/polityka-prywatnosci 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.07.2022r. a jego treść dostępna jest w siedzibie spółki w  

Lubawie, w salonach firmowych, wybranych salonach partnerskich oraz na stronie internetowej 

szynaka.pl  



2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 


