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REGULAMIN  – BLACK WEEKS W TARASOLA 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji prowadzonej przez 
Organizatora. 

2. Organizatorem promocji jest Przedsiębiorstwo Handlowe TARASOLA Sp. z o.o. 
Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja 5/2.  

3. Promocja prowadzona jest terenie Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje od  
20 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. włącznie. 

4. Promocja przeznaczona jest dla osób, zwanych dalej Uczestnikami, które  
w okresie trwania promocji zlecą Organizatorowi wycenę dowolnego 
produktu z naszej oferty: TECHNIC, ELEGANCY, FLAT, CUBIC, LIGHT, LOFT, 
SIMPLE lub WAVE a następnie podpiszą umowę na realizację wybranej 
tarasoli. 

5. W ramach promocji gwarantujemy zakup i montaż tarasoli do 31 marca  
2021 r. w cenie obowiązującej w 2020 roku. 

6. Wycena przedstawiana na podstawie informacji przekazanych drogą 
telefoniczną, mailową lub osobiście jest wyceną wstępną. Ostateczna 
wycena przedstawiana jest dopiero po dokonaniu szczegółowego pomiaru 
przedprodukcyjnego oraz sprawdzeniu warunków technicznych na miejscu 
montażu. 

7. Montaż zamówionej w ramach promocji tarasoli zrealizowany zostanie do 
31 marca 2021 r. 

8. W ramach promocji przysługują gratis wybrane akcesoria zgodnie z poniższą 
tabelą (ceny brutto): 
 

Zamówienie  
do 30 000 zł 

Zamówienie  
od 30 000 do 50 000 zł 

Zamówienie  
powyżej 50 000 zł 

1. Koc z mikrofibry1) 

2. Czujnik deszczu i wiatru 
2) 

 1. Zestaw luksusowych 
herbat 1) 

 2. Promiennik ciepła 2)  

 1. Grill elektryczny 1) 

 2. System audio 2) 3) 

 
1) Do odbioru w chwili podpisania umowy (max. do 14 dni od podpisania umowy). 
2) Dostarczane przy montażu. 
3) Możliwość montażu systemu audio wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela firmy 
Tarasola po dokonaniu pomiaru przedprodukcyjnego, ze względu na techniczne 
uwarunkowania konstrukcji. 
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9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna na stronie: 
https://tarasola.pl/polityka-prywatnosci 

10. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację Regulaminu promocji,  
a tym samym jego zasad. 

11. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać́ w formie elektronicznej na 
adres email: tarasola@tarasola.pl. 

12. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. 
13. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać́ dokładny opis reklamacji oraz dane 

Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu 
reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej  
o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

14. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie:  
https://tarasola.pl/uploads/downloads/regulamin-black-weeks.pdf 
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