
WIOSENNA GRATKA W TucanoDesign     

 

§1 

Organizatorem Promocji “ WIOSENNA GRATKA“ jest firma TucanoDesign Studio 

Aranżacji z siedzibą w Opolu 

przy ul. Oleskiej 121 (centrum Artim).  

§2 

Promocja “ WIOSENNA GRATKA “ obejmuje osoby, które w czasie jej trwania wyrażą 

chęć dokonania bezpłatnego pomiaru, projektu i wyceny zgłaszając się osobiście lub 

telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej  

-zamówią wizytę projektanta reprezentującego organizatora promocji, skutkiem czego będzie 

podpisanie i realizacja zlecenia na terenie województwa opolskiego.  

§3 

Czas trwania promocji: 31.03.2014 – 31.05.2014 .  

      §4      

Warunkiem udziału w promocji WIOSENNA GRATKA jest w okresie jej trwania zawarcie 

z przedstawicielem TucanoDesign umowy na realizację zlecenia: 

1. gdzie wartość ostateczna zlecenia po rabacie jest nie mniejsza niż 1800zł,  

2. gdzie w zleceniu zawarte są łącznie trzy elementy z oferty zabudów meblowych 

organizatora promocji t.j.: wnętrze + fronty + montaż, 

§5 

Do wzięcia udziału w promocji WIOSENNA GRATKA nie jest konieczne podejmowanie 

żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w §2 i §4 

§6 

  

Osoba postępująca zgodnie z §2 i §4 niniejszego regulaminu promocji ma prawo skorzystania 

z możliwości zakupu dowolnej szafy wnękowej objętej gwarancją producenta która wynosi 

10 lat wykonanej z płyty meblowej wraz z drzwiami przesuwnymi w systemie aluminiowym 

z dowolnym wzorem i wypełnieniem ze stałej oferty organizatora promocji ( szkło , grafika 

na szkle , płyta meblowa , lustra , szkło kolorowe-lacobel ,maty ratanowe, nowoczesne płyty 

meblowe z tłoczonym wzorem typu Cleaf).  

Mebli kuchennych objętych gwarancją producenta-5lat. 

§7 

Organizator promocji zastrzega sobie prawo wyłączenia z promocji zleceń daleko 

wykraczających poza   standardową ofertę. Ostateczną decyzję na temat możliwości 

skorzystania z warunków promocji podejmuje  projektant – sprzedawca, podczas ostatecznej 

wyceny zlecenia. 

 

§8 

W tym okresie kuchnie oraz szafy w promocji WIOSENNA GRATKA będą 

sprzedawane według poniższych zasad : 



1. OFERTA SPECJALNA na KUCHNIE HACKER 
 

Rabat – 1800zł na kuchnie w Linii-Systemat przy zamówieniu usługi 

kompleksowej tzn. 

-mebli kuchennych  

-sprzętu AGD 

-montażu 

Promocja limitowana dostępna  w związku z wprowadzeniem na rynek opolski 

jednego z największych producentów mebli kuchennych Niemieckiej Firmy 

HACKER  

 

2.  Charakterystyka promocji na szafy wnękowe  1+1 

 

Złóż swój rabat w całość i zyskaj rabat na szafę nawet do -35% 

-rabat na elementy wnętrza szafy , garderoby-15% (dotyczy półek szuflad, drążków 

wieszakowych itp.) 

-rabat na fronty  (drzwi przesuwane)—20% w linii: 

                                                                                  Raumplus-Standard Line 

                                                                                  Raumplus-Prestige Line 

3.  Dodatkowo posiadając kartę stałego klienta obniż swoje zamówienie o kolejne 5% 

 

4. Raty oprocentowane 0,5 wartości zlecenia do każdej raty dostępne : 

              od 3 do 60 miesięcy –opcja pozwala klientowi rozłożyć spłatę zamówienia na  

             dowolną ilość rat.  

 

  

Zapraszamy do Najnowocześniejszego Salonu z Szafami 
z Drzwiami Przesuwnymi w Opolu ul. Oleska 121 
(centrum Artim) 
 

 


