
 
REGULAMIN PROMOCJI 

“Transport z wniesieniem i rozłożeniem gratis” 
  
  

1.      Organizator 
  

1.1.Organizatorem promocji „Transport z wniesieniem i rozłożeniem gratis” (dalej:         

„Promocja”) jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej            

119, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego        

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII           

Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem KRS 0000718602, której        

nadano numer NIP 5223113927 oraz numer REGON 369494855, o kapitale          

zakładowym, w pełni wpłaconym, 125.000.000,00 zł (dalej: „Organizator”) 
  

2. Okres trwania Promocji 
2.1. Promocja obowiązuje od dnia 20.10.2020 r. do dnia 15.11.2020 r. bądź do             

odwołania (dalej: Okres trwania Promocji”) 
  

3. Podstawowe zasady Promocji 
3.1. Organizator pokrywa koszty transportu oraz wniesienia na pierwsze piętro /           

rozłożenia instrumentów Casio AP-270, AP-470, AP- 650, AP-710, PX-770,         

PX-870, GP-310 oraz GP-510 (“Instrumenty”) 

3.2 Promocja dotyczy Instrumentów zakupionych w Salonie Muzycznym Riff w          

Warszawie przy Pl. Konstytucji 5 lub Salonie Muzycznym Riff Megastore w           

Warszawie przy ul. Bokserskiej 62a 

3.3 Promocją nie są objęty Instrumenty, na które Organizator udziela klientom           

rabatu 

3.4. Promocja dotyczy transportu na terenie miasta Warszawa 

3.5 Promocja dotyczy wyłącznie pierwszego dostarczenia Instrumentu ze sklepu         

do Klienta 

 

4. Pozostałe zasady Promocji 
4.1.Dostawy w ramach Promocji realizowane będą w poniedziałki i czwartki w           

godzinach popołudniowych. Szczegóły ustalane będą indywidualnie z       

Klientem przez Doradcę Klienta RIFF 



4.2.Jeżeli Klient nie odbierze Instrumentu w umówionym terminie, zobowiązany         

będzie do pokrycia kosztów transportu w kwocie 250 zł brutto 

4.3 Instrument wydawany jest Klientowi na podstawie protokołu wydania, który          

Klient podpisuje po zrealizowaniu usługi 

4.4 Organizator informuje, że Klient ma możliwość sprawdzenia stanu         

Instrumentu, w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia       

nieprawidłowości, w tym uszkodzeń w transporcie lub przy rozładunku /          

ustawianiu Instrumentu u Klienta, informacja taka powinna zostać        

umieszczona na protokole wydania. 

  

5. Postanowienia końcowe 
5.1.Niniejszy regulamin dostępny jest w Salonach Muzycznych RIFF wskazanych         

w pkt. 3.2 Regulaminu 

5.2.Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji we        

wcześniejszym terminie niż wskazany w Regulaminie, bez podania        

przyczyny. Wcześniejsze zakończenie Promocji nie będzie naruszać praw        

nabytych przez Klientów, którzy skorzystali z Promocji. 

 


