
§ 1.  
Organizator Promocji 

Organizatorem Promocji „Pielęgnacja Drewna” jest DLH GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (w skrócie DLH GLOBAL  Sp. z o.o.), z siedzibą w Warszawie 01-797 
Warszawa, ul. Powązkowska 44C, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000517569, Regon 147348982, NIP 5252591664 zwana dalej „Organizatorem”.


§ 2. Czas trwania Promocji 

1. Promocja trwa w okresie od 8 kwietnia 2020r. do 31 sierpnia 2020 r.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany okresu trwania Promocji.


§ 3. Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Promocja skierowana jest do Klientów detalicznych sklepu internetowego firmy DLH GLOBAL  
Sp. z o.o. znajdującego się pod adresem www.dlh.pl 

2. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, która w okresie trwania Promocji 
dokona zakupu produktów objętych promocją „Pielęgnacja Drewna”.

3. Grupy produktowe objęte Promocją to:  
a) Produkty do pielęgnacji i impregnacji drewna desek tarasowych, dostępne pod adresem 
https://dlh.pl/deska-tarasowa/legary-akcesoria/pielegnacja-impregnacja.html ;  
b) Chemia do drewna dostępna pod adresem https://dlh.pl/blaty-drewniane/chemia.html 

c) Chemia do podłóg dostępna pod adresem https://dlh.pl/podlogi/chemia-do-podlog.html 

4. Promocja polega na udzieleniu rabatu na zakupy wybranych produktów w firmie DLH GLOBAL  
Sp. z o.o. określonych w §3 ust. 3 powyżej, poprzez wpisanie kodu rabatowego:

,, PielegnacjaDrewna ”. Kod rabatowy nie uwzględnia polskich znaków.

5. Przy zakupie wybranych produktów, Klient otrzymuje 20% rabatu, liczonego od cen 
cennikowych detalicznych brutto, obowiązujących w czasie trwania Promocji, który zostanie 
uwzględniony przy finalizacji koszyka zakupowego po wpisaniu Kodu rabatowego, o którym 
mowa w ust. 4 powyżej. 

6. Promocja „Pielęgnacja Drewna” nie łączy się z innymi promocjami oraz z cenami 
wyprzedażowymi.


Regulamin promocji  
,,Pielęgnacja Drewna"
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 § 4  
Zasady postępowania reklamacyjnego 

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres:  info@dlh.pl 

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia 
ich otrzymania.

3. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna, a o wyniku rozpatrzenia reklamacji

Klient Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego 
została zgłoszona reklamacja.


§ 5 
 Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza, że Klient (Uczestnik Promocji) zapoznał się z jej zasadami 
określonymi w niniejszym Regulaminie i je akceptuje.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.dlh.pl

3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu nie 
wpływa na prawa do przyznania rabatu nabytego przez Uczestnika Promocji przed zmianą 
Regulaminu.

4. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane

na adres: info@dlh.pl 
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