
  
 

 

Regulamin Promocji „Montaż drzwi za 1 zł” 
 

obowiązuje od dnia 1 marca 2022 r. 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Montaż drzwi za 1 zł”, 

zwanej dalej „Promocją”. 
2. Organizatorem Promocji jest: 

a. spółka Multi-Form II Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 11,  

43-100 Tychy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000129102, NIP: 6461011186, REGON: 277878877, kapitał zakładowy: 

2.477.760,00 zł – w zakresie salonów sprzedaży oznaczonych numerami 1-6 w Załączniku nr 1 

do niniejszego Regulaminu, zwana dalej „Organizatorem”; 

b. w sklepie partnerskim Multi-Form II w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 56: Pan Arkadiusz 

Solecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Sol – Poll Najlepsze Drzwi i Podłogi 

Arkadiusz Solecki, NIP: 6793154125, REGON: 367935150, zwany dalej „Organizatorem”;  

c. w sklepie partnerskim Multi-Form II w Krakowie przy ul. Fiszera 21: Pan Henryk Cyrek, 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Henryk Cyrek Najlepsze Drzwi i Podłogi, NIP: 

6591463975, REGON: 122743413, zwany dalej „Organizatorem”;  

d. w sklepie partnerskim Multi-Form II w Krakowie przy ul. Andersa 32C (os. Dywizjonu 303) oraz 

w Krakowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 18A (Galeria King Square): Pani: Katarzyna 

Chynał, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Katarzyna Chynał Panelfloor, NIP: 

6782869033, REGON: 356598415, zwana dalej „Organizatorem”; 

e. w sklepie partnerskim Multi-Form II Łowicz przy ul. Klickiego 110/112: Pan Mariusz Kuźma i Pan 

Adam Kędziora, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: 

ADMAR S.C. Mariusz Kuźna, Adam Kędziora, NIP: 8341840248, REGON: 100520191, zwani 

dalej: „Organizatorem”; 

f. w sklepie partnerskim Multi-Form II Świdnica przy ul. Słotwina 59C: Pan Paweł Baran, 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: AIKON Paweł Baran, NIP: 8842195155, 

REGON: 891322417, zwany dalej: „Organizatorem”; 

g. w sklepie partnerskim Multi-Form II Żywiec przy ul. Dworcowej 22: Pan Dariusz Szwed i Pani 

Dorota Szwed, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod 

nazwą: ALDAR S.C. Dariusz Szwed, Dorota Szwed, NIP: 5531000828, REGON: 070457274, 

zwani dalej „Organizatorem”; 

h. w sklepie partnerskim Multi-Form II Strzelin przy ul. Fabrycznej 11: spółka Firma Handlowa A-Z 

Marcin Głodek, Małgorzata Głodek Sp. j., NIP: 9141005932, REGON: 930891612, zwana dalej: 

„Organizatorem”; 

i. w sklepie partnerskim Multi-Form II Skoczów przy ul. Górny Bór 5: spółka Chemi-Kolor Sp. j. 

Małgorzata Wysłych, Romuald Wysłych, NIP: 5480018390, REGON: 070483685, zwana dalej: 

„Organizatorem”; 

j. w sklepie partnerskim Multi-Form II Jarosław przy ul. Przemyskiej 8: Pan Arkadiusz Pawlik i Geir 

Holte, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: 

Drewniane Zielone Domy Arkadiusz Pawlik, Geir Holte S.C., NIP: 7931625125, REGON: 

180984130, zwani dalej: „Organizatorem”; 

k. w sklepie partnerskim Multi-Form II Jędrzejów przy ul. Reymonta 9: Pan Michał Jaros, 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jaros Michał Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

Handlowo Usługowe Jarmi, NIP: 6561176998, REGON: 290728231, zwany dalej: 

„Organizatorem”; 

l. w sklepie partnerskim Multi-Form II Bielsko-Biała przy ul. Komorowickiej 36 oraz w sklepie 

partnerskim Multi-Form II Czechowice-Dziedzice przy ul. Legionów 194: Pan Krzysztof Tkacz, 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Krzysztof Tkacz Multidecor, NIP: 6381070614, 

REGON: 072322779, zwany dalej: „Organizatorem”; 

m. w sklepie partnerskim Multi-Form II Biała Podlaska przy ul. Handlowej 3: Pan Gabriel Domański, 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Gabriel Domański PHU Unidom, NIP: 

5371966952, REGON: 060438250, zwany dalej: „Organizatorem”; 

n. w sklepie partnerskim Multi-Form II Stalowa Wola przy ul. Handlowej 3: spółka Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe „PAJTON” Sp. z o.o., NIP: 8652290258, REGON: 830367689, zwana dalej: 

„Organizatorem”; 



  
 

 

o. w sklepie partnerskim Multi-Form II Radom przy ul. Kościelnej 1A, 26-660 Wielogóra: Pan Artur 

Jaworski i Leszek Wypiórkiewicz, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki 

cywilnej pod nazwą: Hurt Okien Radom S.C. Artur Jaworski, Leszek Wypiórkiewicz, NIP: 

7962994355, REGON: 385016758, zwani dalej: „Organizatorem”. 

3. Promocja trwa od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 31 maja 2022 roku i obowiązuje wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem koniecznym umożliwiającym skorzystanie z Promocji jest zawarcie 
umowy na sprzedaż i montaż drzwi przed upływem daty zakończenia Promocji, przy czym realizacja prac 
montażowych może zostać przeprowadzona już po zakończeniu okresu obowiązywania Promocji.   
 

§ 2 Warunki Promocji 

1. Promocja skierowana jest wyłącznie dla pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności 
prawnych osób fizycznych, będących konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, 
dokonujących zakupu drzwi wewnętrznych w zestawie, na który składa się: skrzydło drzwiowe i ościeżnica, 
w jednym z salonów sprzedaży objętych Promocją, na warunkach opisanych niniejszym Regulaminem, 
dalej jako „Uczestnik”. 

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w salonach sprzedaży wymienionych szczegółowo w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 

3. W ramach Promocji każdy Uczestnik, który dokonał zakupu drzwi w zestawie obejmującym skrzydło 
drzwiowe i ościeżnicę może otrzymać usługę montażu zakupionych drzwi przylgowych w cenie 1 zł.  

4. Zestawienie towaru objętego Promocją znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
Organizator zastrzega możliwość zmiany towaru biorącego udział w Promocji w okresie jej 
obowiązywania. 

5. Uczestnik korzystający z Promocji jest uprawniony do skorzystania z dodatkowej promocji cenowej na 
zakup zestawu obejmującego skrzydło drzwiowe i ościeżnicę na warunkach wskazanych w Załączniku nr 
2 do niniejszego Regulaminu. 

6. Warunkiem skorzystania z Promocji jest:  

a. zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w Promocji najpóźniej przed złożeniem zamówienia; 
b. zakup drzwi wewnętrznych przylgowych (w zestawie obejmującym skrzydło drzwiowe i ościeżnicę) 

z asortymentu wskazanego szczegółowo w Załączniku nr 2 do Regulaminu; 
c. wykonanie pomiaru otworów, w których realizowana będzie usługa montażowa przez 

przedstawicieli Organizatora; 
d. uregulowanie przez Uczestnika na rzecz Organizatora należności w wysokości 39,00 zł brutto 

(słownie: trzydzieści dziewięć złotych 00/100) z tytułu nabycia materiałów montażowych dla każdej 
sztuki drzwi zakupionej w ramach Promocji, zgodnie z wymogami przewidzianymi przez producenta 
towaru, warunkującymi prawidłowe wykonanie usługi montażu; 

e. prawidłowe przygotowanie przez Uczestnika otworu do montażu drzwi przylgowych, zgodnie z 
zaleceniami producenta wybranych drzwi. 
 

6. Usługa montażu objęta Promocją nie obejmuje:  

 

a. przygotowania miejsca montażu poprzez demontaż starych drzwi, usuniecie mebli i przedmiotów 
utrudniających montaż oraz zabezpieczenia ruchomości przed uszkodzeniem w miejscu montażu; 

b. przygotowania otworów drzwiowych do montażu stolarki zgodnie z zaleceniami producenta . 

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami i upustami. 

8. Reklamacje oraz uwagi odnośnie do przebiegu oraz organizacji Promocji mogą być zgłaszane pisemnie, 

listem poleconym lub w formie elektronicznej na adres Organizatora – w zależności od placówki handlowej, 

w której dokonano zakupu towaru. 

9. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, dokładny opis przyczyny 

reklamacji oraz wskazanie salonu sprzedaży, w którym została zawarta umowa. 

10. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni, od otrzymania zgłoszenia i powiadomi Uczestnika o 

wyniku jego rozpatrzenia. 

§ 3 Dane Osobowe 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator (w zależności, od placówki 

handlowej, w której dokonano zakupu towaru). We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie listu lub wiadomości 
elektronicznej na adres placówki handlowej Administratora. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach: 
(a) organizacji, realizacji i rozliczenia Promocji, tj. na podstawie al. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie istotnym 

interesem Administratora jest marketing własnych produktów i usług; 

(b) księgowo-podatkowych, tj. na podstawie al. 6 ust. 1 lit. c RODO; 



  
 

 

(c) związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji, jak również dochodzenia i obrony przed 

roszczeniami, tj. na podstawie al. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
(a) osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków 

służbowych; 
(b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych; 

(c) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie. 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń, a także przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 
podatkowy lub gdy będzie to zasadne do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co do 
przetwarzania przez administratora danych osobowych. Po upływie terminów wskazanych w zdaniu 
pierwszym, dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji. 

5. Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
(a) prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

(b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie danych 

osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do jej wycofania w każdym czasie, przy 

czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce 

przed jej wycofaniem; 

(c) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy 

uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie 

danych osobowych. 

§ 4 Postanowienia końcowe 
1. Treść Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Promocji w salonach sprzedaży, o których mowa w 

Załączniku nr 1 oraz na stronach internetowych www.multiform.pl, www.multiform-krakow.pl oraz 
www.multiform-pszczyna.pl. 

2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści niniejszego 
Regulaminu przez Uczestnika. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz jego Załączników. Zmiany Regulaminu 
obowiązują od daty opublikowania ich w miejscach wskazanych w ust. 1 powyżej i odnoszą się do sytuacji 
zgłoszonych po ich publikacji.  

 

 

Załączniki: 

1. Zestawienie salonów sprzedaży objętych Promocją; 

2. Zestawienie towarów objętych Promocją. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu Promocji 
„Montaż drzwi za 1 zł” 

 
 

 
Zestawienie salonów sprzedaży objętych Promocją 

 
 

Lp. Miejscowość Adres Telefon 
 

1 Wrocław Ul. Paprotna 8 +48 605 784 601 

2. Przemyśl Ul. Zielińskiego 14 (16) 678 48 31 

3.  Lubliniec Ul. Częstochowska 3A 603 030 892 

4.  Tychy Ul. Filaretów 31 (32) 227 27 27 

5.  Wodzisław Śląski ul. Łużycka 1 (32) 456 94 68 

6. Pszczyna Ul. Cieszyńska 36 (32) 447 20 46 

7. Bielsko-Biała Ul. Komorowicka 36 +48 661 401 256 

8. Kraków ul. Fiszera 21 (12) 638 80 22 

9.  Kraków Ul. Powstańców Wielkopolskich 18a +48 517 541 762 

10.  Kraków ul. Zakopiańska 56 +48 724 696 969 

11. Kraków Os. Dywizjonu 303/przy Al. Gen. 
Andersa 32C 

(12) 641 80 20 

12. Łowicz Ul. Klickiego 110/112 +48 513 823 750 

13. Biała Podlaska Ul. Handlowa 3 +48 603 538 615 

14.  Skoczów  Ul. Górny Bór 5 (33) 853 21 88 

15.  Żywiec ul. Dworcowa 22 (33) 475 57 12 

16. Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 194 (32) 215 61 48 

17. Stalowa Wola Ul. Handlowa 3 (15) 842 47 85 

18. Jarosław ul. Przemyska 8 +48 881 511 395 

19. Strzelin ul. Fabryczna 11 (71) 392 28 99 

20. Jędrzejów ul. Reymonta 9 +48 503 178 350 

21. Świdnica Ul. Słotwina 59C (74) 851 63 42 

22. Radom Ul. Kościelna 1A +48 514 103 203 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 

 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu Promocji 
„Montaż drzwi za 1 zł” 

 
 
 

Zestawienie towarów objętych Promocją 
 
 

Lp. Producent Model Typ 
 

Wersja 

1. Erkado Laurencja 1-6 Przylgowe Okleinowa/Malowana 

2. Erkado Baldur 1-8 Przylgowe Okleinowa/Malowana 

 
 

 
 
 

Specjalna oferta cenowa 
 
Integralną częścią Promocji jest kampania promocyjna realizowana przez Organizatora w zakresie specjalnej oferty 
cenowej obejmującej dwa modele stolarki w wersji standardowej określonej przez producenta drzwi (katalog 
producenta dostępny jest pod adresem: https://erkado.pl/materialy-do-pobrania/): 
 

1. Skrzydło drzwiowe Erkado Laurencja szerokość 80 cm (785,16 zł brutto) + Ościeżnica regulowana 12-14 

cm (486,00 zł brutto) + montaż (1,08 zł brutto) – cena kompletu 1.272,24 zł brutto. 

2. Skrzydło drzwiowe Erkado Baldur szerokość 80 cm, wypełnienie „plaster miodu” (1.010,88 zł brutto) + 

Ościeżnica regulowana 12-14 cm (486,00 zł brutto) + montaż (1,08 zł brutto) – cena kompletu 1.497,96 zł 

brutto. 

Ceny wskazane w pkt. 1 i 2 powyżej dotyczą drzwi przylgowych kolekcji Laurencja szerokość 80 cm i Baldur 80 cm 
z wypełnieniem „plaster miodu” w okleinie Premium z szybą hartowaną oraz ościeżnicy przylgowej 12-14 cm z 
opaską 6 cm. Cena produktu podstawowego oraz dopłat może ulec zmianie zgodnie z cennikiem producenta. 
Promocja trwa od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. 


