
PROMOCJA 3x3

ECO2 SMARTDOM SOLO

Cena katalogowa pakietu:

5180,00 PLN

6688,00 PLN*

Pakiet:

2x Vento ECO2 A50-4 S11 PRO 

1x Wentylator domowy  
Quatro100

Pakiet:

2x Vento EXPERT A50-1  W  

1x Wentylator domowy   
Smart IR WiFi

Pakiet:

4x Vento EXPERT A50-1 W

ZAMAWIAM PAKIET:

ADRES DOSTAWY:.........................................................................................................................

........................................................................
zamawiający

........................................................................
data i miejsce

........................................................................
przedstawiciel handlowy

*cena netto

ECO2

SMARTDOM

SOLO

+

QUATRO  

za 1zł

4144,00 PLN* 
+ QUATRO ZA 1 ZŁ

-20%

+
SMART IR 

WiFi 

Cena katalogowa pakietu: Cena katalogowa pakietu:

4800,00 PLN 8360,00 PLN

-20% -20%

3840,00 PLN*

+



REGULAMIN PROMOCJI

* Pakiety dostępne również w miesiącach lipiec,sierpień, wrzesień

WARUNKI OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji (zwanej dalej: „Promocja”) jest Vents Group Sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie,  

 ul. Brzozowa 8.
2. Uczestnikami promocji są firmy dokonujące zakupu urządzeń wentylacji decentralnej marki Blauberg.
3. Promocja dotyczy zakupu zestawów urządzeń wentylacji jednorurowej oraz wentylatorów domowych w okresie od 

1.06.2019r. do 31.12.2019r. lub do wyczerpania zapasów bądź do dnia odwołania Promocji przez Organizatora.
4. Regulamin promocji dostępny w siedzibie Vents Group Sp. z o.o. w Niepruszewie, ul. Brzozowa 8  

oraz na Ulotce Informacyjnej Promocji.
5. Wszelkie pytania dotyczące promocji należy wysyłać drogą mailową na adres: biuro@blauberg.pl

WARUNKI PROMOCJI 
1. W celu przystąpienia do Promocji należy wypełnić formularz zamówienia wraz z podaniem ilości zamawianych  

zestawów.
2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Promocji i zawarciem umowy.
3. Pakiety o których mowa w promocji to:
 a) ECO, który zawiera 2 (dwa) urządzenia VENTO ECO A50-4 S11 PRO z dwoma sterownikami  
 oraz 1 (jeden) wentylator domowy QUATRO100

b) ECO 2, który zawiera 2 (dwa) urządzenia VENTO ECO A50-4 S11 PRO z jednym sterownikiem  
oraz 1 (jeden) wentylator domowy QUATRO 100
c) STANDARD, który zawiera 2 (dwa) urządzenia VENTO EXPERT A50-1 PRO  
oraz 1 (jeden) wentylator domowy QUATRO 100
d) SOLO, który zawiera 4 (cztery) urządzenia VENTO EXPERT A50-1 W 
e) DOM, który zawiera 2 (dwa) urządzenia VENTO EXPERT A50-1 PRO  
oraz 1 (jedno) urządzenie VENTO EXPERT A30-1 DUO PRO
f ) SMART, który zawiera 2 (dwa) urządzenia VENTO EXPERT A50-1 W  
oraz 1 (jeden)  inteligentny wentylator domowy SMART IR
g) SMARTDOM, który zawiera 2 (dwa) urządzenia VENTO EXPERT A50-1 W  
oraz 1 (jeden)  inteligentny wentylator domowy SMART IR WIFI

4. Promocja dzieli się na 3 kwartały, dostępne pakiety w poszczególnych kwartałach:
(czerwiec) – ECO; STANDARD; SOLO*
(lipiec, sierpień, wrzesień) – ECO2; SOLO; SMARTDOM
(październik, listopad, grudzień) – ECO2; DOM; SMART

5. Nie ma możliwości zamiany urządzeń w poszczególnych pakietach.
6. Podane ceny są cenami netto, nie podlegają zmianom i obowiązują do 31.12.2019r.
7. W przypadku braku urządzeń na stanie magazynowym Vents Group Sp. z o.o. zastrzega prawo do wysyłki towaru  

w najbliższym możliwym terminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Firma Vents Group Sp. z o.o. udziela gwarancji na urządzenia marki BLAUBERG – 2 lata od dnia wysyłki towaru.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania promocji.  

W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązuje się do jego natychmiastowego opublikowania i udostęp-
nienia w siedzibie firmy Vents Group. Sp. z o.o. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od dnia udostępnienia 
go w siedzibie organizatora.

3. W przypadku wyczerpania towaru Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia promocji bądź wysyłki towaru  
w innym terminie.  
W takim przypadku Uczestnikom Promocji nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji decyduje Organizator.
5. Reklamacje dotyczące obowiązywania i realizacji promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres:  

biuro@blauberg.pl
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu Promocji będą rozwiązywane w pierwszej kolejności polubow-

nie. W przypadku, gdy strony nie będą w stanie rozwiązać sporu polubownie, spór będzie rozstrzygnięty przez Sąd 
właściwy dla siedziby Organizatora.




