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REGULAMIN PROMOCJI 

„Dopasuj kabinę do swojej łazienki – pomiar gratis” 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulaminem”) określa warunki i zasady na jakich 
odbywa się promocja pod nazwą „Dopasuj kabinę do swojej łazienki – pomiar gratis" 
zwana dalej Promocją. 

2. Organizatorem Promocji jest Radaway Sp z o.o. ul. Rabowicka 59 Jasin, 62-020 Swarzędz  
NIP 972-10-38-109, REGON 6334341983 (dalej zwana: „Organizatorem”). 

3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.01.2023 roku i trwa do 31.12.2023 (Okres Promocji). 
5. Zakres promocji obejmuje: pomiar kabiny o wymiarach niestandardowych przez 

Certyfikowanego Instalatora Radaway (zwanego dalej: CIR), wyszczególnionego w §2 ust. 3 
niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która zarejestruje się i wygeneruje 
kod promocyjny na stronie https://www.radaway.pl/shorter/kod-pomiar-gratis i złoży 
zamówienie na kabinę o wymiarach niestandardowych Radaway u partnera handlowego 
Organizatora Promocji. 

§2. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

1. Informacja oraz regulamin promocji są dostępne na stronie www.radaway.pl oraz 
u Organizatora i partnerów handlowych biorących udział w promocji. 

2. Promocja uprawnia do pomiaru kabiny niestandardowej przez Certyfikowanego Instalatora 
Radaway pod warunkiem zakupu takiej kabiny u partnera handlowego Organizatora 
promocji. Usługa pomiaru obejmuje: 
- dojazd Certyfikowanego Instalatora Radaway w promieniu 60 km od miejsca 

prowadzenia działalności przez Certyfikowanego Instalatora, 
- dokonanie pomiaru przez CIR-a, 
- przekazanie wyników pomiaru klientowi, na podstawie których klient dokonuje 

zamówienia kabiny niestandardowej u partnera handlowego Organizatora promocji. 
3. Promocja nie dotyczy kabin standardowych wykonanych w wariantach 

szkła z grawerem laserowym oraz nadrukiem na szkle.  
4. Promocja nie obejmuje montażu kabiny niestandardowej. 
5. Lista CIR dostępna jest na stronie http://www.radaway.pl/lokalizator 
6. Warunkiem skorzystania z uprawnienia do pomiaru GRATIS jest zarejestrowanie się 

i wygenerowanie unikatowego kodu promocyjnego na stronie 
https://www.radaway.pl/shorter/kod-pomiar-gratis przez konsumenta, posługiwanie się nim 
na wszystkich etapach zamawiania kabiny niestandardowej (od pomiaru do złożenia 
zamówienia u partnera handlowego organizatora promocji ) oraz okazanie przy zamówieniu 
potwierdzenie przyjęcia opłaty za pomiar kabiny przez CIR-a. 

7. Kwota (300 zł brutto) pobrana przez CIR’a tytułem pomiaru zostanie odliczona od 
ostatecznej ceny kabiny niestandardowej. 

8. Pomiar bez dodatkowych opłat za dojazd wykonywany jest w promieniu 60 km od 
miejsca prowadzenia działalności przez Instalatora. 

9. Jeżeli pomiar ma odbyć się w promieniu większym niż 60 km – CIR pobiera od klienta 
opłatę 1,25 zł/km (w obie strony) powyżej 60 km objętych promocją. 

https://www.radaway.pl/shorter/kod-pomiar-gratis
http://www.radaway.pl/
http://www.radaway.pl/lokalizator
https://www.radaway.pl/shorter/kod-pomiar-gratis
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10. W przypadku, gdy podczas dokonania pomiaru okaże się, że nie ma potrzeby 
zamawiania kabiny w rozmiarach niestandardowych klient zobowiązany jest do 
uiszczenia opłaty za wykonaną usługę pomiaru w wysokości 150 zł brutto. 

11. CIR wykonuje pomiar w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez klienta. 
12. Promocja obejmuje wyłącznie kompletne modele produktów (nie dotyczy części 

zamawianych oddzielnie takich jak np.: ścianki boczne). 
13. Z promocji wyłączone są:  

- kabiny z serii: Twist, Premium Plus, Premium, Classic, 

- parawany nawannowe (z wyjątkiem modeli, które promocja obejmuje, czyli: Furo PND II; 
Arta QL PNJ I; Idea PN: DWJ, DWJ+S, DWD, DWD+S). 

§3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie Promocji. 
Zmiany te obowiązują od dnia ogłoszenia ich na stronie internetowej, o której mowa 
w §2 ust . 1 Regulaminu. 

2. Całkowita odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do 
kwoty odpowiadającej wartości udzielonej zniżki zgodnie z warunkami Promocji. 

3. Wszelkie materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter 
informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, 
której wynik zależy w szczególności od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 
2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późniejszymi  zmianami) ani 
konkursem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 Nr 16 
poz. 93). 


