
 

 

 

Regulamin promocji „Weekend pod tarasolą”  

  

I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorami promocji pod nazwą „Weekend pod tarasolą” jest Tarasola Piotr 

Garbacz z siedzibą w Lublinie, ul. Ludwika Spiessa 5, 20-270 Lublin, NIP: 7162083089, 

REGON: 431094177, BDO: 000077758 oraz Przedsiębiorstwo Handlowe TARASOLA 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytową z siedzibą w Lublinie, ul. 

H. Kołłątaja 5 lok. 2, 20-006 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w 

Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000584506, NIP: 5223044304, REGON: 362977817, BDO: 000343563(zwani dalej 

łącznie: Organizator). 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.  

3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w całej sieci 

Partnerskiej Tarasola. Znajdź najbliższy Salon Sprzedaży  biorący udział w 

promocji „Weekend pod tarasolą”  Tarasola https://tarasola.pl/weekend-pod-

tarasola/ 

4. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich (zwanych dalej: 

Uczestnikami), które w okresie trwania promocji podpiszą umowę na 

realizację zadaszenia tarasu  marki Tarasola (Technic Pro, Technic, Essential, 

Cubic, Elegancy, Flat, Light, Loft, Simple, Carport/Fix, Wave).  

5. Warunkiem objęcia produktu promocją jest  podpisanie umowy na realizację 

zadaszenia tarasu  oraz wpłata zaliczki  w terminie od 24 marca  do 07 kwietnia 

2023 r.   
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II. Zasady promocji  

1. Czas trwania Promocji: od 24.03.2023 r. do 07.04.2023 r.  

 

2. Promocja podczas „Weekendu pod tarasolą” obejmuje:  

2.1 Oświetlenie LED Spot gratis do każdego modelu tarasoli  (*z wyjątkiem 

Tarasola Wave, w którym nie ma technicznej możliwości montażu 

oświetlenia. W Tarasola Wave promocja polega na realizacji zadaszenia 

tarasu z wykorzystaniem tkaniny Opatex bez dopłaty, która poza okresem 

promocji jest pobierana).  

 

Oświetlenie LED Spot liczone jest wg. standardów Tarasola, czyli 1 Spot 

LED/ 1,5 m2.  Jeżeli Uczestnik będzie chciał zamówić więcej punktów LED 

Spot niż obliczone wg standardów Tarasola lub jeśli będzie chciał inny 

rodzaj oświetlenia  (LED Stipe, LED Box lub LED Line), wówczas od kosztu 

zakupu zamówionego przez Uczestnika oświetlenia odjęta zostanie 

równowartość oświetlenia  LED Spot wyliczona wg standardu 1 punkt LED 

Spot/ 1,5 m2.  

 

Jeżeli Uczestnik wybierze oświetlenie, które jest tańsze niż Oświetlenie 

LED Spot wyliczone wg opisanego powyżej standardu, różnica nie będzie 

zwracana. 

 

2.2 Leżak gratis do każdego zamówionego zadaszenia tarasu marki Tarasola. 

Leżak zostanie dostarczony do Uczestnika razem z zamówionym modelem 

tarasoli, w terminie określonym w umowie, którą klient podpisze  w 

terminie do 07.04.2023 r. 

 

2.3 Wyprzedaż rocznika 2022.  Każdy z Salonów Sprzedaży może zaoferować 

cenę specjalną  na model z ekspozycji. Modele zadaszeń oraz ceny 

prezentowane będą w  każdym Salonie indywidualnie.  



 

 

Poniższa tabela prezentuje promocje do poszcz ególnych modeli tarasoli:  

Model tarasoli Promocja oświetlenie  Promocja leżak  

Tarasola Technic Pro LED Spot gratis wg standardu 1 Spot 

LED / 1,5 m2  lub odjęcie równowartości 

takiego oświetlenia od kosztów 

oświetlenia wybranego przez 

Uczestnika. 

TAK 

Tarasola Technic LED Spot gratis wg standardu 1 Spot 

LED / 1,5 m2  lub odjęcie równowartości 

takiego oświetlenia od kosztów 

oświetlenia wybranego przez 

Uczestnika. 

TAK 

Tarasola Essential  LED Spot gratis wg. standardu 1 Spot 

LED / 1,5 m2  lub odjęcie równowartości 

takiego oświetlenia  od kosztów 

oświetlenia  wybranego przez 

Uczestnika. 

TAK 

Tarasola Cubic LED Spot gratis wg. standardu 1 Spot 

LED / 1,5 m2  lub odjęcie równowartości 

takiego oświetlenia  od kosztów 

oświetlenia  wybranego przez 

Uczestnika. 

TAK 

Tarasola Elegancy LED Spot gratis wg. standardu 1 Spot 

LED / 1,5 m2  lub odjęcie równowartości 

takiego oświetlenia  od kosztów 

oświetlenia  wybranego przez 

Uczestnika. 

TAK 

Tarasola Flat LED Spot gratis wg. standardu 1 Spot 

LED / 1,5 m2  lub odjęcie równowartości 

TAK 



 

 

takiego oświetlenia  od kosztów 

oświetlenia  wybranego przez 

Uczestnika. 

Tarasola Light LED Spot gratis wg. standardu 1 Spot 

LED / 1,5 m2  lub odjęcie równowartości 

takiego oświetlenia  od kosztów 

oświetlenia  wybranego przez 

Uczestnika. 

TAK 

Tarasola Simple LED Spot gratis wg. standardu 1 Spot 

LED / 1,5 m2  lub odjęcie równowartości 

takiego oświetlenia  od kosztów 

oświetlenia  wybranego przez 

Uczestnika. 

TAK 

Tarasola Loft LED Spot gratis wg. standardu 1 Spot 

LED / 1,5 m2  lub odjęcie równowartości 

takiego oświetlenia  od kosztów 

oświetlenia  wybranego przez 

Uczestnika. 

TAK 

Carport / Tarasola Fix LED Spot gratis wg. standardu 1 Spot 

LED / 1,5 m2  lub odjęcie równowartości 

takiego oświetlenia  od kosztów 

oświetlenia  wybranego przez 

Uczestnika. 

TAK 

Tarasola Wave Tkanina Opatex gratis. TAK 

 

3. Oferta przedstawiana Uczestnikowi podczas eventu jest ofertą wstępną. 

Ostateczna oferta przedstawiana jest dopiero po dokonaniu szczegółowego 

pomiaru przedprodukcyjnego oraz sprawdzeniu warunków technicznych na 

miejscu montażu.  



 

 

III. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod 

adresem https://tarasola.pl/weekend-pod-tarasola/ 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego 

zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany 

zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, 

wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.  

3. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

tarasola@tarasola.com 

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. 

5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika 

niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie 

poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail na 

adres, z którego złożona została reklamacja (w trybie Odpowiedz). 
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