
 

REGULAMIN PROMOCJI 
„PROMOCJA 1! 2! 3!” 

 
 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Organizatorem „Promocji 1! 2! 3!” zwanej dalej „Promocją”  jest Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech 
z siedzibą w Białymstoku 15-399 przy ul. Sejneńskiej 7, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 
542-020-36-46, zwana dalej „Organizatorem”. 

1.2 Promocja trwa od 7.07.2014 r. do 30.09.2014 r. lub do wyczerpania się zapasów. 

2. Warunki Promocji 
2.1 Promocją objęte są wszystkie urządzenia grupy produktowej VENA, tj. 

- zestawy wentylacyjne VENA Standard 
- zestawy wentylacyjne VENA Silver 
- centrale wentylacyjne VENA Compact 
- centrale wentylacyjne VENA Compact Plus 
- centrale wentylacyjne VENA Optima 
- centrale wentylacyjne VENA Optima Plus 

2.2  Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie zakupu co najmniej jednego urządzenia z grupy 
produktowej VENA wskazanego w pkt. 2.1 w czasie trwania Promocji wskazanym w pkt. 1.2. 

2.3 Zakup jednego urządzenia uprawnia do zakupu jednego Pakietu Korzyści w cenie specjalnej. 
2.4 Promocją nie jest objęty zakup urządzeń objętych warunkami specjalnymi (urządzenia 

wyprzedażowe, urządzenia na ekspozycję itp.). 
 
 
3. Zasady Promocji 
3.1 Spełnienie warunków określonych w pkt. 2 uprawnia Klienta do zakupu jednego z Pakietów Korzyści 

wymienionych w pkt. 3.2. w cenie specjalnej. 
3.2 Pakiety Korzyści objęte promocją: 

- Pakiet Korzyści 1 – zakup panelu tekstowego PS-T w cenie 1 zł (netto) 
- Pakiet Korzyści 2 – zakup panelu graficznego PS-G oraz kompletu filtrów w cenie 99 zł* (netto) 
- Pakiet Korzyści 3 – zakup panelu tekstowego PS-T,  tabletu Lark FreeMe X2 2.0 oraz modułu 
WebSerwer z aplikacją Smart Ventilation Bartosz w cenie 499 zł** (netto) 
 
*komplet filtrów obejmuje 2 szt., rodzaj filtrów dopasowany jest do zakupionego urządzenia 
**w przypadku wyboru Pakietu Korzyści 3 należy wziąć pod uwagę fakt, iż moduł WebSerwer jest kompatybilny 
wyłącznie z systemami automatyki STW-2 oraz STW-3.0. WebSerwer nie współpracuje z podstawowym 
systemem automatyki STW-3.1, który w standardzie zastosowany jest w centralach VENA Compact oraz VENA 
Optima. W przypadku chęci zakupu tych central należy wybrać odpowiednio model VENA Compact Plus lub 

VENA Optima Plus.  
 

 
4. Uwagi końcowe  

 
Firma Bartosz Sp.j. zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu Promocji także w trakcie jej 
trwania, przy czym wszystkie zmiany będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 
 
Białystok, 07.07.2014 r.  


