
REGULAMIN PROMOCJI ,, Podkład Gratis” 

1. Promocja organizowana jest przez DOMINO POLSKA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dzierżoniowie, 

przy ul. Rzeźniczej 4. 

2. Promocja „Podkład Gratis” (zwana dalej „promocją”) obowiązuje w 

dniach 10.09 – 10.11.2021 w salonach sprzedaży detalicznej partnerów 

handlowych Domino Polska  na terenie Polski.   

3. Udział w promocji przez partnera handlowego ma charakter dobrowolny, 

ale przystąpienie do tej promocji obliguje partnera handlowego do 

przekazania podkładu klientowi w za 0,01 zł i przestrzeganie regulaminu 

promocji.  

4. Promocja objęte są wszystkie podłogi laminowane firmy Faus zakupione 

w firmie Domino Polska w okresie trwania promocji. 

5. Podkład przekazywanym w ramach promocji jest podkład marki Faus 

,,Radiant”.  

6. Podkład jest doliczany do  faktury dla partnera handlowego  za panel 

Faus w cenie 0,01 zł. 

7. Firma Domino oświadcza, że podkład jest pakowany w opakowanie 

zbiorcze zawierające 30 m2 i jest przekazywane tylko w pełnych 

opakowaniach zbiorczych. 

8. Ilość przekazywanego towaru będzie zgodne z poniższą tabelą.  

 

Lp 

 

Przedział m2 zakupionych przez partnera jednego koloru 

paneli 

Liczba rolek  30 m2 szt 

należnych  za 0,01 zł 

1 0-24 m2  0 

2 25-30 m2 1 

3 31-54 m2 1 



4 55-60 m2 2 

5 61-84 m2 2 

6 85-90 m2 3 

7 91-114 m2 3 

8 115-120 m2 4 

9 121-144 m2  4 

10 145-150 m2  5 

11 151-174 m2 5 

12 175-180 m2 6 

13 181-214 m2 6 

14 215-220 m2 7 

 

9. Jednorazowy zakup paneli do jakiego zostanie przekazany podkład gratis 

to 220  m2 panela.  

10. Użycie oryginalnego Podkładu „Radiant” firmy Faus jest warunkiem 

dożywotniej gwarancji na panele Faus zgodnie z deklaracją karty 

gwarancyjnej  producenta. 

11.  Dożywotnią gwarancją przy użyciu podkładu Radiant objęte są wszystkie 

kolekcję  z wyłączeniem kolekcji Tempo, Cosmopolitan, Cosmopolitan 4V, 

Syncro 

12. Firma Domino zastrzega sobie prawo do zakończenie promocji przed 

czasem w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń losowych.  

13. Promocja nie dotyczy produktów zakupionych przed 10.09.2021.  

14. Domino Polska zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.  

15. W kwestiach nie ujętych w regulaminie decyduje Regionalny Dyrektor 

Sprzedaży Wild-Wood Kamil Smoleń.  

Zarząd Domino Polsk 


