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REGULAMIN PROMOCJI „TANIEJ O WARTOŚĆ PODATKU VAT” DOTYCZĄCY MEBLI PAGED MEBLE SP. 

Z O.O. 
 
 

§ 1 
Postanowienia wstępne 

 
1. Organizatorem promocji „TANIEJ O WARTOŚĆ PODATKU VAT” – zwanej dalej Promocją jest: Paged 

Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasienicy, ul. Cieszyńska 99, 43-385 
Jasienica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000850564, NIP: 5732425575, REGON: 151559470, BDO: 000018731, zwana dalej Organizatorem  
lub Paged Meble oraz dystrybutorzy prowadzący sprzedaż detaliczną towarów Paged Meble, zwani 
dalej Dystrybutorami, którzy złożyli droga mailową w terminie do dnia 10.10.2022r. na adres e-
mail: marzena.jurasinska@paged.pl oświadczenia, że przystępują do Promocji na zasadach 
określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej: Regulaminem.  
 

2.  Regulamin określa zasady i warunki promocji „TANIEJ O WARTOŚĆ PODATKU VAT”. 
 
3. Treść Regulaminu jest przesyłana Dystrybutorom przez Organizatora w formie elektronicznej, na 

adres mailowy wskazany przez Dystrybutora do kontaktów z Paged Meble. Wzięcie udziału w 
Promocji należy w razie wątpliwości poczytywać za jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią 
Regulaminu i jego akceptacją przez Dystrybutora. 

 
§ 2 

Okres i miejsce obowiązywania Promocji 
 

1. Promocja obowiązuje w salonach i sklepach meblowych Dystrybutorów od dnia 07.10.2022 r. do 
dnia 31.10.2022 r.  
 

2. Promocja obowiązuje w salonach i sklepach meblowych Dystrybutorów Paged Meble znajdujących 
się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

3. Promocja dotyczy zamówień złożonych przez klientów wyłącznie u Dystrybutorów, którzy 
przystąpili do Promocji na zasadach określonych w Regulaminie. 
 

§ 3 
Zasady Promocji 

 
1. Uczestnikiem Promocji może być każdy podmiot, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, osoba prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej, zwany dalej Klientem, 
która dokona u Dystrybutora zakupu z aktualnej oferty krajowej marki Paged Meble mebli objętych 
Promocją oraz zapłaci za towar na zasadach uzgodnionych z Dystrybutorem przy złożeniu 
zamówienia.  
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2. Promocja polega na zakupie mebli z asortymentu Paged Meble przez Klienta u Dystrybutora z 
rabatem w wysokości i na warunkach określonych poniżej. 
 

3. Promocją objęta jest cała oferta Paged Meble. 
 

4. W ramach Promocji „-23% VAT” Organizator daje możliwość nabycia Produktów w cenie sprzedaży 
uwzględniającej rabat w wysokości wartości podatku VAT, tj. w wysokości 23% (zwanym dalej 
„Rabatem”), naliczonego od ceny netto zakupionego Produktu. Rabat na Produkty objęte 
Promocją  „-23% VAT” wynosi 18,7% od ceny brutto. 

 
5. Promocją są objęte wyłącznie zamówienia Klientów złożone za pośrednictwem Dystrybutora w 

okresie obowiązywania Promocji, który złożył oświadczenie o przystąpieniu do Promocji i który nie 
odstąpił od udziału w Promocji w trakcie jej obowiązywania. 

 
6. Klient dokonujący zakupu mebli, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, z aktualnej oferty 

krajowej Paged Meble uzyskuje możliwość zakupu na promocyjnych warunkach.  
 

7. Paged Meble w okresie obowiązywania Promocji udziela Dystrybutorom uczestniczącym w 
Promocji dodatkowego rabatu w wysokości 10% wartości ceny netto według obowiązującego 
cennika krajowego Paged Meble. Rabat udzielony Dystrybutorowi - nie sugeruje wysokości rabatu 
udzielanego Klientom; wysokość rabatu dla Klienta ustala samodzielnie Dystrybutor uczestniczący 
w Promocji zgodnie z własnym cennikiem. Dystrybutor według własnego uznania może łączyć 
niniejszą Promocję z innymi rabatami udzielanymi przez siebie.   

 
8. Dystrybutor uzyska od Dostawcy dodatkowy rabat, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu, pod 

warunkiem złożenia zamówienia promocyjnego na jednym druku (pisemnym zamówieniu) 
obejmującego kolekcje mebli, o których mowa w § 3 ust. 3, w okresie obowiązywania Promocji, z 
dopiskiem promocji  „-23% VAT” i będzie spełniał pozostałe warunki określone w Regulaminie. 

 
 

9. Dystrybutor przystępując do Promocji zobowiązuje się do obniżenia ceny sprzedaży produktów 
promocyjnych zgodnie zasadami niniejszego Regulaminu w okresie obowiązywania Promocji. Paged 
Meble  zastrzega, iż nie narzuca Dystrybutorowi uczestniczącemu w Promocji minimalnych cen 
odsprzedaży, ani wysokości rabatów udzielanych Klientom. Dystrybutor przystępujący do Promocji 
samodzielnie kształtuje wysokość rabatu udzielanego Klientom oraz cenę sprzedaży. 

 
10. Planowane terminy realizacji zamówień promocyjnych do Dystrybutorów będą się odbywać 

zgodnie z terminami podanymi na potwierdzeniach zamówień.  
 
11.  Dystrybutor zobowiązany będzie do wyeksponowania w swoich salonach materiałów reklamowych   

informujących Klienta o warunkach i upustach promocyjnych. 
 
12. Materiały reklamowe dotyczące Promocji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią 

oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
 

13. Promocja nie łączy się z innymi aktualnymi akcjami promocyjnymi Paged Meble. 
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§ 4 

Postanowienia końcowe 
 

1. Dystrybutorzy zobowiązani są przetwarzać dane osobowe Klientów w związku z Promocją zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w szczególności z zapisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 25 maja 2018 r. 
 

2. Wzięcie udziału w Promocji oznacza, że Dystrybutor zapoznał się z zasadami Promocji określonymi 
w Regulaminie i je akceptuje. 

 
3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora. 
 
4. Dystrybutor zobowiązany jest udzielić Klientowi jasnych, zrozumiałych i szczegółowych informacji 

na temat Promocji przed skorzystaniem z Promocji przez Klienta.  
 
5. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa 

na prawa Klienta do uzyskanego rabatu w ramach Promocji przed zmianą Regulaminu. 
 
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego. 
 
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.10.2022 r. 

 


