Poznań, dnia 14.01.2019 r.
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „MEBLOSZOK CENOWY 2019”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej: „MEBLOSZOK CENOWY 2019”, zwanej dalej „Promocja”,
jest DOMAR S.A. Wielkopolska Spółka Handlowo – Usługowa z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Strzeszyńskiej 35/37, 60-479 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000056346, nr NIP: 778-00-22-787, o kapitale zakładowym: 519 078 PLN - w całości
opłaconym, zwana dalej „Organizator” lub „DOMAR S.A.”
2. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych zwanych dalej „Uczestnikiem”.
3. Wyłączone z Promocji są osoby współpracujące z Organizatorem, Pracownicy i
Przedstawiciele Organizatora oraz Pracownicy i Przedstawiciele Dostawców objętych
Promocją.
4. Promocja ma charakter cykliczny, obowiązuje w ściśle określonych terminach, sklepach
Organizatora oraz na podstawie zasad przystąpienia do promocji „MEBLOSZOK CENOWY
2019”.
II. Zasady Promocji „MEBLOSZOK CENOWY 2019” - rabat 10% albo bonus alternatywny.
1. Cykliczna Promocja „MEBLOSZOK CENOWY 2019” rozpoczyna się 14.01.2019 roku,
a zakończy 31.12.2019 roku.
2. Przez cykliczność akcji Organizator rozumie okres 14 kolejnych dni kalendarzowych, których
harmonogram przedstawia się następująco:
14.01-27.01

28.01-10.02

11.02-24.02

25.02-10.03

11.03-24.03

25.03-07.04

08.04-21.04

22.04-05.05

06.05-19.05

20.05-02.06

03.06-16.06

17.06-30.06

01.07-14.07

15.07-28.07

29.07-11.08

12.08-25.08

26.08-08.09

09.09-22.09

23.09-06.10

07.10-20.10

21.10-03.11

04.11-17.11

18.11-01.12

02.12-15.12

i w czasie, których:
a. od poniedziałku do czwartku - Uczestnik może skorzystać z rabatu 10% od cen
detalicznych, podanych na metce cenowej i oznaczonej „MEBLOSZOK CENOWY”, na
produkty danego producenta objętego Promocją, które Klient kupi lub na które złoży
zamówienie w okresie Promocji przypisanej danemu producentowi.
b. w piątek, sobotę, niedzielę - Uczestnik, dokonujący zakupu w sklepie stacjonarnym
może - według swojego wyboru - skorzystać z rabatu 10% od cen detalicznych,
podanych na metce cenowej „MEBLOSZOK CENOWY”, na produkty danego
producenta objętego Promocją, które Klient kupi lub na które złoży zamówienie w
okresie Promocji przypisanej danemu producentowi. Klient może również skorzystać
z podanych niżej bonusów alternatywnych:
 Raty 3x0*, raty 0% - na 10** lub 20***lub 30**** lub 36***** lub 40******
lub 50****** miesięcy – pod warunkiem spełnienia warunków do przyznania
„kredytu konsumenckiego”, to jest spełnienia warunków przyznania kredytu
przez instytucję finansową współpracującą z Organizatorem.
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3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, a także jej poszczególne formy (tj. rabat cenowy
lub jeden z bonusów alternatywnych) nie łączą się ze sobą wzajemnie.
4. Produkty objęte Promocją można zakupić za gotówkę, na raty lub też zapłacić kartą płatniczą.
5. DOMAR S.A. - występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o
kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A.
Z siedzibą we Wrocławiu 53-611, ul. Strzegomska 42c, wydaje Formularz Informacyjny,
przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących
treści wymienionych dokumentów. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu z
uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer
Bank S.A.
O szczegóły Uczestnik pyta sprzedawcę lub sprawdza na www.santanderconsumer.pl.
6. Wszelkie materiały promocyjno–reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
III. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2019 r. i dostępny jest w sklepach
objętych Promocją oraz na stronie www.domar.com.pl i www.mebloszok.szczawnicka.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie,
w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać
praw nabytych przez Uczestników Promocji.
4. Promocja dostępna jest w następujących sklepach Organizatora i w podanych w poniższym
zestawieniu dniach i godzinach otwarcia.
NUMER
SKLEPU

ADRES SKLEPU

NUMER TELEFONU

GODZINY OTWARCIA
PON-PT

SOBOTA

NIEDZIELA

09.00-17.00

09.00-13.00

NIECZYNNE

10.00-19.00

10.00-19.00

10.00-16.00

61 81 32 962

09.00-17.00

09.00-13.00

NIECZYNNE

61 28 52 830

09.00-17.00

09.00-13.00

NIECZYNNE

61 28 34 365

10.00-18.00

09.00-13.00

NIECZYNNE

61 29 21 456

10.00-18.00

09.00-13.00

NIECZYNNE

61-453 POZNAŃ
16

UL. RACJONALIZATORÓW 3

61 83 23 942

s.16@domar.com.pl

18

60-471 POZNAŃ

61 84 85 879

UL. SZCZAWNICKA 4

61 84 85 863

s.18@domar.com.pl

502 353 004

62-050 MOSINA
27

UL. DWORCOWA 2,
s.27@domar.com.pl
63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA

39

UL. HALLERA 9
s.39@domar.com.pl
63-100 ŚREM

41

UL. WOJSKA POLSKIEGO 11
s.41@domar.com.pl
64-500 SZAMOTUŁY

46

UL. SPORTOWA 37
s.46@domar.com.pl
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Przypis kosztowy - „Raty O%”- punkt II. 2.b. Regulaminu.
* Raty 3x0 na 10 miesięcy
Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, dla propozycji „3x0” wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 28.09.2018
r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 1000 zł; stała stopa
oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1000 zł;
całkowity koszt kredytu 0 zł; czas obowiązywania umowy: 10 mies., wysokość 10 równych rat
miesięcznych 100 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia
14.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
** Raty 0% na 10 miesięcy
Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, dla propozycji „10x0%” wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień
28.09.2018 r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 1000 zł; stała
stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty
1000 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; czas obowiązywania umowy: 10 mies., wysokość 10 równych rat
miesięcznych 100 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia
14.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
*** Raty 0% na 20 miesięcy
Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank
S.A. dla propozycji 20x0%, zawartego na 20 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na
dzień 14.01.2019 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena
towaru 1 900,00 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 1 900,00 zł;
całkowita kwota do zapłaty 1 900,00 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; wysokość 20 równych rat
miesięcznych 95,00 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia
14.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
**** Raty 0% na 30 miesięcy
Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, dla propozycji „30x0%” wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień
28.09.2018 r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 2900 zł; stała
stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 2900 zł; całkowita kwota do zapłaty
2900 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; czas obowiązywania umowy: 30 mies., wysokość 29 równych rat
miesięcznych 96,67 zł; wysokość ostatniej 30 raty korygującej wynosi 96,57 zł. Propozycja kredytu
obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 14.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
***** Raty 0% na 36 miesięcy
Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, dla propozycji „36x0%” wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień
28.09.2018 r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 3600 zł; stała
stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 3600 zł; całkowita kwota do zapłaty
3600 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; czas obowiązywania umowy: 36 mies., wysokość 36 równych rat
miesięcznych 100 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia
14.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Strona 3 z 4

******Raty 0% na 40 miesięcy
Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, dla propozycji „40x0%” wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień
28.09.2018 r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 3900 zł; stała
stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 3900 zł; całkowita kwota do zapłaty
3900 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; czas obowiązywania umowy: 40 mies., wysokość 40 równych rat
miesięcznych 97,50 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia
14.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
*******Raty 0% na 50 miesięcy
Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, dla propozycji „50x0%” wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień
28.09.2018 r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 2500 zł; stała
stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 2500 zł; całkowita kwota do zapłaty
2500 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; czas obowiązywania umowy: 50 mies., wysokość 50 równych rat
miesięcznych 50 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia
14.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

DOMAR S.A. W.S.H.U. występujący w roli pośrednika kredytowego w sklepach internetowych
informuje swoich Klientów o możliwości skorzystania z propozycji kredytu na zakup towarów i usług
oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w sklepach
stacjonarnych sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz
Santander Consumer Bank S.A., wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o
odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych
dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o
przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta
przez Bank.
O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl
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