
Regulamin Promocji  
„EKSPRESOWA PROMOCJA FULGOR MILANO” 

 
1. Postanowienia ogólne.  
 

1.1. Organizatorem promocji „EKSPRESOWA PROMOCJA FULGOR MILANO” zwanej dalej Akcją jest                                      
Dom Bianco Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, Al. Krakowska 5, wpisana do rejestru prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy pod nr KRS:0000150655., zwana dalej Organizatorem.  

1.2.  Akcja prowadzona jest w Salonach Mebli Kuchennych będących Partnerem Fulgor Milano w tej Akcji. 
Listę Partnerów Fulgor Milano określa Załącznik nr 1.  

1.3. Za Konsumenta w rozumieniu niniejszego regulaminu, uważa się osobę fizyczną dokonującą 
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 
zawodową. 

1.4. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
1.5. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 05.12.2022 do 31.03.2023r., lub do wyczerpania zapasów.  

 
2. Warunki uczestnictwa w Akcji.   
 

2.1. Akcja jest przeznaczona dla Konsumentów dokonujących zakupu produktów Organizatora wyłącznie 
za pośrednictwem Partnerów objętych Promocją. 

2.2. Akcją objęte są urządzenia z aktualnej oferty Fulgor Milano będące w ofercie Organizatora.   
2.3. Udział w Akcji Konsumenta oraz Partnera jest całkowicie dobrowolny. 
2.4. W Akcji możne wziąć udział każdy Konsument dokonując jednorazowo zakupu zestawu urządzeń o 

określonej wartości, wskazanej w niniejszym regulaminie.  
2.5. Produkty można łączyć w zestawy wartościowe dowolnie, lub wybrać w obrębie grupy produktowej.  

 
3. Zasady Akcji.   
 

3.1. Konsument, który zakupi jednorazowo u Partnera Fulgor Milano w terminie od 05.12.2022 do 
31.03.2023r.  zestaw dowolnych urządzeń z aktualnej oferty Fulgor Milano o określonej wartości, ma 
prawo do uzyskania poniższego rabatu na ekspres Fulgor Milano: 

 przy wartości urządzeń >39 000 zł rabat na ekspres do zabudowy 50% 
 przy wartości urządzeń >47 500 zł rabat na ekspres do zabudowy 60% 
 przy wartości urządzeń >75 000 zł rabat na ekspres do zabudowy 75% 

lub 
 przy wartości urządzeń >115 000 zł ekspres do zabudowy za 1 zł netto. 

3.2. Wartość zestawów liczona od cen detalicznych produktów z aktualnego cennika oferty Dom Bianco, 
wliczając ekspres do zabudowy. Promocją objęte są poniższe modele ekspresów: 

 FCLCM 4500 TF BK  
 FUCM 4500 TF MBK 
 FCM 4500 TF X 
 FCM 4500 TF BK 
 FCM 4500 TF WH 

3.3. Czas oczekiwania oraz termin realizacji dostawy towarów wybranych przez Konsumenta jak i gotowość 
Organizatora do wystawienia faktury VAT na wybrane towary jest zgodny z aktualną dostępnością 
towarów w magazynach Organizatora i Producentów. 

3.4. Konsument zobowiązany jest odebrać urządzenia od Partnera Promocji i przyjąć fakturę VAT w ciągu 
14 dni od daty gotowości firmy Organizatora do wydania towaru. 

3.5. W przypadku zmiany oferty przez Producenta, rozwiązania umowy dystrybucyjnej, lub innych 
okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Organizator zastrzega sobie prawo 
do odwołania złożonego zamówienia. W takim przypadku, aby zmniejszyć trudności związane ze 
zmianą, Organizator zaproponuje inne produkty o podobnych funkcjach i cenie. 

3.6. Akcja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.  
 
4. Reklamacje i roszczenia.  
 

4.1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora do 30 dni 
po zakończeniu promocji (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora). 

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Konsumentom. 
4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Konsumenta jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 
4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. 
4.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Konsument o decyzji 

Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni 
od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Organizatora w żaden sposób nie wyłączą możliwości 
dochodzenia przez Konsumenta swoich praw na drodze sądowej.  
 



5. Dane osobowe 
 
5.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych podczas niniejszej Akcji jest Dom Bianco Sp. 

z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn, KRS 0000150655, NIP 526-030-68-04, REGON 006932147.  
5.2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe z zakresu: imię i nazwisko, adres e-mail, adres 

korespondencyjny przetwarzane będą dla potrzeb i w zakresie niezbędnym do złożenia zgłoszenia i 
przystąpienia do akcji promocyjnej ”EKSPRESOWA PROMOCJA FULGOR MILANO”.  

5.3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione: serwisy terenowe realizujące 
naprawy, przedstawiciele Producenta lub Sprzedający, którzy byli stroną zawarcia transakcji kupna-
sprzedaży reklamowanego produktu. 

5.4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
5.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 3 lata po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi lub 

wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub 
podatkowych).   

5.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5.7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5.8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przyjęcie 
zgłoszenia i jego realizacja w ramach akcji ”EKSPRESOWA PROMOCJA FULGOR” nie będą możliwe. 

5.9. Pełna informacja dotycząca danych osobowych dostępna w siedzibie Organizatora Dom Bianco, lub 
poprzez kontakt e-mail: rodo@dombiaco.com.pl 
 

6. Postanowienia końcowe.  
 

6.1. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.dombianco.pl 
6.2. Udział Konsumenta i Partnera w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym 

regulaminie. 
 
 
 
Raszyn, 02.12.2022r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 
 
 

Lista Partnerów promocji: „EKSPRESOWA PROMOCJA FULGOR MILANO” 
 
 
 
 
MIEJSCOWOŚĆ / NAZWA FIRMY 

 
 
ULICA 

   

Andrespol ► SEVEN SPACES ul.  Rokicińska 121 

Gdańsk ► NP Studio ul.  Białoszewskiego 6 lok. U1 

Gdańsk ► KLER ul.  Grunwaldzka 211 

Gdynia ► Pracownia AGD ul.  Legionów 112/8 

Katowice ► KLER al.  Al. Roździeńskiego 212 

Konin ► VDREVNE ul.  Zakładowa 5c 

Kraków ► Reblok Technika Kuchenna ul.  Bieżanowska 66A 

Olsztyn ► EXPOK ul.  Wilczyńskiego 28 

Sopot ► MERBAU al.  Niepodległości 658 

Stalowa Wola ► Witoński meble al.  Jana Pawła II 18 D 

Warszawa ► KLER ul.  Puławska 436 

Warszawa ► AGD Land - firma ALIMPEX ul.  Wałbrzyska 11 

Warszawa ► Pracownia AGD al.  W. Witosa 31 lok.49 

Wrocław (Bielany Wrocławskie) ► WERKmebel ul.  Czekoladowa 20 

Wrocław ► Profi Kuchnia ul.  Braniborska 14 (C.H. Domar parter) 

Wrocław ► WERKmebel ul.  Braniborska 14 (C.H. Domar) 
 
 


