
REALIZACJI VOUCHERÓW W SALONIE FIBARO KATOWICE

1
SŁOWNIK

a) Wystawca Vouchera-salon �rmowy Fibaro w Katowicach, prowadzony przez �rmę Intel-Tech S.C. Łukasz Kolbuch, 
     Grzegorz Borek, z siedzibą w Katowicach,40-671, ul. Armii Krajowej 64/3.

b) Voucher - dokument wystawiony przez Wystawcę Vouchera umożliwiający otrzymanie za kwotę 1pln
     (słownie: jeden złoty) systemu alarmowego Satel Integra .

     Elementy wchodzące w skład zestawu: 
    - płyta główna integra 32 
    - manipulator LCD 
    - czujniki ruchu AQUA PLUS - 6 szt 
    - sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny 
    - obudowa z zasilaczem i akumulatorem 7Ah 
    - przewód instalacyjny, 
     po wcześniejszym zakupie systemu Fibaro o wartości 8000pln netto(słownie: osiem tysięcy złotych netto), w 
     salonie Fibaro w Katowicach

c) Nabycie Vouchera – dokonanie przez Nabywcę zakupu sytemu Fibaro w salonie Fiabro w Katowicach o wartości 
    8000pln netto(słownie: osiem tysięcy złotych) oraz dokonanie zapłaty przelewem kwoty odpowiadającej wartości 
    zakupionego systemu Fibaro.

    Za datę otrzymania Vouchera, uważany jest dzień zaksięgowania na rachunku wskazanym w pkt. 2.1 niniejszego 
    Regulaminu zapłaty za zakupiony system.

c) Nabywca / Dysponent Vouchera - każda pełnoletnia osoba �zyczna lub osoba prawna dysponująca wystawionym 
    przez salon Fiabaro Katowice voucherem, akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.

d) Realizacja vouchera- wymiana przez osobę dysponującą voucherem na oferowane przez Wystawcę Vouchera 
     produkty.

2
NABYCIE VOUCHERA

2.1. Warunkiem zakupu vouchera jest dokonanie płatności przelewem odpowiadającej wartości zakupionego 
        systemu Fibaro na wskazane konto: 
        69 1020 2313 0000 3302 0420 8302
        w tytule przelewu wpisując nr faktury pro formy 

2.2. Po dokonaniu wpłaty voucher zostaje wystawiony przez salon Fibaro w Katowicach i przesłany pocztą 
        elektroniczną na  podany przez Nabywcę Vouchera adres mailowy.



3.1. Voucher upoważnia osobę dysponującą voucherem do jego wymiany na produkty/usługi wykupione przez 
        Nabywcę Vouchera i określone w jego treści.

3.2. Wystawca Vouchera wskazuje Nabywcy podmiot upoważniony do realizacji danego vouchera.

3.3. Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego być wydana reszta.

4
TERMIN WAŻNOŚCI VOUCHERA

4.1. Voucher  może być zrealizowany w dowolnym terminie w ciągu 6 miesięcy od daty jego zakupu.

4.2. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału. 

3
REALIZACJA I UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z VOUCHERA
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5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.�baro.com, na funpage facebook Fibaro Katowice oraz 
         w salonie Fibaro w Katowicach, ul Armii Krajowej 64/3.

5.2. Intel-Tech S.C nie odpowiada za zgubione lub zniszczone Vouchery.

5.3. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.


