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Regulamin promocji  Tarasola&Alter 

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  
13 października 2021 r.  do 31 grudzień 2021 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, ESSENTIAL, ELEGANCY, FLAT, CUBIC, LIGHT, 
LOFT, SIMPLE lub WAVE a następnie podpiszą umowę na realizację wybranej 
tarasoli oraz wpłacą wymaganą w umowie zaliczkę.  

5. W ramach promocji gwarantujemy zakup i montaż zadaszenia tarasola do  
30 kwietnia 2022 r. w cenie obowiązującej w 2021 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. W ramach promocji Uczestnik otrzyma voucher zgodnie z poniższą tabelą 
(ceny brutto): 
 

Zamówienie  
od 50 000 do 80 000 zł 

Zamówienie  
powyżej 80 000 zł 

Voucher na nocleg w Pokoju 
Standardowym w Alter Hotel&SPA*****  
w Lublinie.1) 

Voucher na weekend w Pokoju 
Luksusowym w Alter Hotel&SPA*****  
w Lublinie. 2) 

 
1) Nocleg w Pokoju Standardowym w Alter Hotel&SPA***** 1) w Lublinie obejmuje nocleg dla 
dwóch osób na jedną w noc w uzgodnionym z recepcją Hotelu terminie, kolację oraz 
śniadanie w dniu wyjazdu oraz możliwość korzystania ze Strefy Wody i Saun. 
2) Weekend w Pokoju Luksusowym w Alter Hotel&SPA*****2) w Lublinie obejmuje nocleg dla 
dwóch osób na dwie noce w uzgodnionym z recepcją Hotelu terminie, dwie kolacje, dwa 
śniadania oraz możliwość korzystania ze Strefy Wody i Saun.  
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8. Voucher zostanie przesłany do Uczestnika drogą elektroniczną na wskazany 
adres mailowy oraz poczta tradycyjną na adres podany w umowie zakupu. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia 
nagrody z uwagi na błędnie podany adres mailowy.  

10. Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, bądź inny produkt, 
czy usługę.  

11. Voucher musi zostać jednorazowo wykorzystany w całości. Nie ma 
możliwości podziału vouchera 

12. Uczestnik nie może przekazać vouchera osobom trzecim bez wiedzy 
Organizatora. W celu przekazania vouchera osobom trzecim Uczestnik 
zobowiązany jest poinformować z wyprzedzeniem Organizatora  
o zaistniałym fakcie.  

13. Uczestnik może wykorzystać voucher do 31 grudnia 2022 roku. Voucher nie 
może być zrealizowany w okresach Świąt, Sylwestra oraz tzw. długich 
weekendów.  

14. Rezerwację w Alter Hotel&SPA można złożyć telefonicznie: +48601902800 lub 
e-mailem: recepcja@hotelalter.pl 

15. Voucher niewykorzystany w terminie do 31 grudnia 2022 roku przepada i nie 
jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Alter Hotel&SPA.  

16. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna na stronie: 
https://tarasola.pl/polityka-prywatnosci/ 

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

18. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać́ w formie elektronicznej na 
adres email: marketing@tarasola.com. 

19. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Prawo 
do reklamacji przysługuje tylko i wyłącznie Uczestnikom Promocji.  

20. 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. 

21. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie:  
https://tarasola.pl/promocja/regulamin-promocji-tarasolaalter.pdf 
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