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Regulamin wydawania i realizacji voucherów podarunkowych  

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania Voucherów Podarunkowych, przez firmę 
Multi-Form II Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział 
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129102, NIP: 646-101-11-
86, REGON: 277878877, wysokość kapitału zakładowego 2.477.760,00 zł (dalej: „Wydawca”), bę-
dącą właścicielem marki Multi Design. 

2. Treść Regulaminu i realizacji Voucherów Podarunkowych jest dostępny w salonie Multi Design w 
Bielsku-Białej oraz pod adresem:  

https://multidesign.com.pl/nowy-salon-multi-design-w-bielsku-bialej/ 

3. Posiadanie Vouchera uprawnia jego Posiadacza do jego realizacji wyłącznie w salonie Multi Design 
w Bielsku- Białej.  

§ 2 Definicje  

1. Wydawca Vouchera – Multi Form II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ty-
chach, ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy, NIP: 646-101-11-86. 

2. Posiadacz Vouchera – Klient lub osoba, która przedstawia Voucher Podarunkowy. 

3. Voucher Podarunkowy (dalej jako „Voucher”) – upominek w formie czekoladek oraz voucher w formie 
papierowej uprawniający Posiadacza do jego wykorzystania w salonie sprzedaży Multi Design w 
Bielsku-Białej. 

§ 3 Zasady i warunki otrzymania Vouchera Podarunkowego 

1. Vouchery wydawane będą w salonie sprzedaży Multi Design w Bielsku-Białej pierwszym 100 klien-
tom, którzy dokonają zakupu za kwotę minimum 1.000 zł z okazji otwarcia nowego salonu. 

2. Voucher uprawnia do jednorazowego rabatu 10% od ceny brutto na kolejne zakupy za minimalną 
kwotę 500 zł w salonie Multi Design w Bielsku-Białej i dotyczy: 

- asortymentu drzwi, podłóg i dekoracji, jeżeli pierwsze zakupy dotyczyły asortymentu wykończenia 
łazienek 

- asortymentu wyposażenia łazienek, jeżeli pierwsze zakupy dotyczyły asortymentu drzwi, podłóg, 
bądź dekoracji 

3. Rabat 10% dotyczy regularnych cen produktów i nie łączy się z innymi promocjami. 
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4. Voucher jest ważny od daty jego wydania do dnia 31.12.2022 roku. Data wydania Vouchera wpisy-
wana jest przez Sprzedawcę. Voucher bez wpisanej daty ważności, a także po upływie terminu jego 
ważności jest nieważny. Okres ważności Vouchera nie może zostać przedłużony. 

5. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.  

6. Voucher należy przekazać obsłudze salonu sprzedaży przy realizacji zakupu przed zamknięciem 
transakcji.  

7. Obsługa salonu lub sklepu internetowego może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy 
zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera. 

8. Vouchery nie sumują się, a niewykorzystane przepadają. 

9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony po jego 
przekazaniu Klientowi. 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Klient wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego  Regulaminu, 
akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.  

2. Klient  poprzez  realizację  Vouchera  potwierdza  zlecenie  dokonania  jego  użycia,  w  zakresie 
określonym w Regulaminie.   

3. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty 
ich zgłoszenia na adres e-mail: bielsko@multidesign.com.pl 

4. Wydawca Vouchera zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania promocji. 
O każdorazowej zmianie Regulaminu Wydawca Vouchera poinformuje na stronie internetowej 
wskazanej w § 1 pkt. Regulaminu. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.11.2021 r. 

 


