Regulamin dotyczący preferencyjnych warunków zakupu
drzwi na ekspozycję - Gala WIKĘD 2018
1.

Niniejsze warunki preferencyjnego zakupu drzwi na ekspozycję zostały ustalone przez producenta drzwi
– WIKĘD Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Luzinie przy ul. Wielki Las 19.
2. Warunkiem skorzystania z preferencyjnych warunków zakupu drzwi jest posiadanie przez tzw. APS, tj.
Autoryzowany Punkt Sprzedaży drzwi Wikęd indywidualnego vouchera wydanego przez WIKĘD Sp. z o.o.
Sp. K.
3. Vouchery będą wydawane klientom Wikęd zaproszonym na Galę Wikęd 2018, która będzie miała miejsce
w Sopocie w październiku 2018 .
4. Voucher z indywidualnie przypisanym kodem rabatowym uprawnia APS do zakupu drzwi w celu ich
ekspozycji w punkcie sprzedaży z rabatem -70% na kolekcję drzwi Future Inox oraz Glass Design z dowolnie
wybranym wyposażeniem opcjonalnym, ale z wyłączeniem “technologii inteligentnych”, na które obowiązuje
rabat w wysokości -40% od cen katalogowych zawartych w katalogu edycja I listopad 2018. Rabatowi
podlegają linie drzwi TERMO PRESTIGE LUX, OPTIMUM oraz PREMIUM (linia NORMAL nie podlega rabatom
ekspozycyjnym).
5. Voucher jest ważny do dnia 30 listopada 2018 roku i uprawnia do zamówienia jednorazowo do 2 sztuk
drzwi.
6. Zamówienie drzwi na ekspozycje musi być bezwzględnie wysłane przez APS w terminie ważności
vouchera oraz za pomocą programu do zamówień iQuote (Dystrybutor nie może w imieniu klienta wysłać
zamówienia na swoim programie).
7. Procedura zamówienia drzwi na ekspozycję:
•
W programie w polu „Referencja” jako tytuł należy wpisać Voucher ...... (w wykropkowane miejsce
należy wpisać 6 cyfrowy kod rabatowy znajdujący się na voucherze po prawej stronie).
•
W programie należy w zakładce “Uwagi dla producenta” wpisać dokładny adres ekspozycji: Nazwa
Firmy / Adres / NIP / Telefon / Adres E-mail.
•
W programie należy zaznaczyć “Zamówienie kontraktowe”.
8. Zamówienia z przypisanym kodem rabatowym zostaną ujęte w poszczególnych planach produkcyjnych,
zaś ich finalna realizacja oraz dostawy będą sukcesywnie realizowane począwszy od dnia 7 stycznia 2019
roku. Wikęd nie gwarantuje konkretnego terminu dostawy drzwi na ekspozycję.
9. Zamówienia na drzwi ekspozycyjne realizowane będą jak zamówienia standardowe z ogólnym rabatem
handlowym danego APS, a rabat ekspozycyjny naliczany będzie poprzez wystawienie faktury korygującej
po pozytywnej weryfikacji przez Wikęd spełnienia warunków jego przyznania tj. dostarczeniu - za pośrednictwem Dystrybutora - do Wikęd dokumentacji fotograficznej drzwi pozwalającej na weryfikację
prawidłowości montażu drzwi na ekspozycji danego APS oraz danych dot. odpowiedniej faktury VAT
na adres email: drzwi2@wiked.pl.
10. Zamówienia na drzwi ekspozycyjne ujęte zostaną na odrębnych fakturach VAT z 30 dniowym terminem
płatności.
11. Realizacja voucher-a przez APS stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się i akceptację Polityki
Prywatności RODO firmy WIKĘD dostępnej na stronie internetowej pod adresem http://wiked.pl/druki/
politykaprywatnosci.pdf
Zasady prawidłowej ekspozycji drzwi:
• Drzwi muszą być zamontowane w ściance ekspozycyjnej, bądź w stojaku w sposób umożliwiający ich pełne
otwieranie i zamykanie.
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• Z drzwi na ekspozycji należy usunąć folię zabezpieczającą oraz koniecznie zamontować klamki lub inne
okucia.
• Drzwi zamontowane jako wejściowe do punktu sprzedaży lub innych jego pomieszczeń nie będą objęte
rabatem ekspozycyjnym.
• Dla celów weryfikacji ekspozycji APS zobowiązany jest wysłać przynajmniej 2 zdjęcia, z których jedno przedstawia zdjęcie drzwi z bliska zaś drugie przedstawiające umiejscowienie drzwi na ekspozycji w danym punkcie
sprzedaży. To samo dotyczy każdego żądania Wikęd w celu weryfikacji prawidłowego utrzymania ekspozycji
przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania rabatu ekspozycyjnego.
• W okresie 12 miesięcy od przyznania rabatu i wystawienia faktury VAT korygującej na dane drzwi – ekspozycja
nie może być usuwana, zakrywana, demontowana, przenoszona do innego punktu sprzedaży pod rygorem
cofnięcia przyznanego rabatu ekspozycyjnego i obciążenia fakturą VAT na kwotę odpowiadającą pełnej
wartości produktu.
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