
  

Kielce, dnia 22 czerwiec 2020 r.   

  

  

REGULAMIN PROMOCJI:  

„200 zł rabatu za każde wydane 1000 zł oraz 20 rat 0% ”  

  

I. Postanowienia ogólne dotyczące Promocji  

1. Organizatorem promocji „200 zł rabatu za każde wydane 1000 zł i 20 rat 0%” (dalej „Promocja”) 

trwającej w okresie od 8 lipca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r. (dalej: „okres Promocji”) jest P.P.H.U. 

KIELECKA FABRYKA MEBLI 03-826 Warszawa ul. Chodakowska 12., zwana dalej „Organizatorem”. 

Organizator współpracuje jako pośrednik kredytowy z Bankami wskazanymi w pkt II, ust. 3 Regulaminu. 

Organizator jako pośrednik kredytowy jest uprawniony do informowania o możliwości finasowania zakupu 

towaru kredytem oraz przyjmowania oświadczania o odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki i 

przekazywania go Bankom.  

2. Promocja skierowana jest do konsumentów i klientów detalicznych sklepu stacjonarnego i 

internetowego Kieleckiej Fabryki Mebli, dokonujących zakupów lub składających zamówienia w okresie 

Promocji na towary będące w ofercie Sklepów Kieleckiej Fabryki Mebli (dalej „Towar”), na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie. Promocja nie dotyczy usług będących w ofercie  

Organizatora. Zasady skorzystania z Promocji w Sklepie Internetowym www.kieleckafabrykamebli.pl 

zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1.  

3. Klient może skorzystać z Promocji „20 rat 0%” (pod warunkiem spełniania warunków do przyznania 

kredytu, to jest jeżeli spełni warunki przyznania kredytu przez jeden z współpracujących z Organizatorem 

Banków) i z Promocji „200 zł rabatu za każde wydane 1000 zł”. Promocje te łączą się ze sobą.   

4. Ceny towarów oznaczone jako „Hit cenowy” łączą się z promocją „200 zł rabatu za każde wydane 

1000 zł oraz 20 rat 0% ”.  

5. Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem Promocji. Dla 

Towarów zamawianych, momentem ich zakupu jest data złożenia zamówienia, a zamówienia złożone 

przed rozpoczęciem tej Promocji, bez względu na datę zapłaty całości (reszty) ceny Towaru, nie są objęte 

Promocją.  

  

II. Promocja „20 rat 0%”   

1. Promocja „20 rat 0%” polega na możliwości sfinansowania przez konsumenta lub klienta detalicznego 

zakupu Towarów kredytem oferowanym przez Banki współpracujące z Organizatorem, o których 

mowa w ust. 3 poniżej na warunkach promocyjnych. Przez warunki promocyjne kredytu rozumie się 

możliwość spłaty kredytu w maksymalnie 20 (dwudziestu) miesięcznych ratach, równych (z 

zastrzeżeniem ewentualnej raty wyrównawczej). Kredyt jest bez oprocentowania oraz innych kosztów 

(RRSO=0%). Koszty uzyskania kredytu w ramach Promocji pokrywa Organizator.   

2. Promocja obejmuje zakup towarów z całego asortymentu Organizatora. Przez zakup towaru należy 

rozumieć również złożenie zamówienia na towar w okresie Promocji.    

3. Z Promocji „20 rat 0%” mogą skorzystać konsumenci i klienci detaliczni, którzy spełnią warunki 

przyznania kredytu określone przez jeden z współpracujących z Organizatorem Banków, tj.:  

a) BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01 - 211) przy 

ul. Kasprzaka 10/16, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, o kapitale zakładowym wynoszącym  147 

418 918 zł, wpłaconym w całości,  

b) Credit Agricole Bank Polska S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039887, NIP:  

http://www.kieleckafabrykamebli.pl/
http://www.agatameble.pl/
http://www.agatameble.pl/


657-008-22-74, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 782.333.400 zł;  

c) Alior Bank SA, z siedzibą w Warszawie (02-232), ul. Łopuszańska 38D, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000305178, NIP 1070010731, Regon 141387142, Kapitał zakładowy: 1 304 587 160 zł 

(opłacony w całości),  

zwanych łącznie „Bankami”.   

4. Weryfikacja warunków przyznania kredytu dokonywana będzie przez Banki według zasad danego 

Banku i w oparciu o jego wymagania stawiane kredytobiorcom w zakresie zdolności do spłaty 

wnioskowanego kredytu. Banki zastrzegają, że w ramach standardowej procedury przyznania kredytu 

wysokość przyznanego kredytu  nie może być niższa niż 100,00 zł i nie wyższa niż 30 000,00 zł, a 

kredyt  nie może być rozłożony na mniej niż 3 raty, jednak nie więcej niż na 20 rat. Ponadto, 

poszczególne Banki mogą zastrzec, iż miesięczna rata nie może być niższa niż 10,00 zł. Klient, który 

zamierza uzyskać odstępstwo od standardowej procedury przyznania kredytu, w szczególności 

sfinansować kredytem zakup Towaru za cenę poniżej 100,00 zł lub powyżej 30 000,00 zł powinien o 

tym poinformować kierownika Kieleckiej Fabryki Mebli.  

5. Decyzję o przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji klienta podejmuje Bank. 

Organizator nie ma wpływu na decyzje Banku i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Banku. 

Szczegółowe warunki kredytu są określone w umowie kredytowej zawartej pomiędzy Bankiem a 

kredytobiorcą.  

6. Przy składaniu wniosku o kredyt  wnioskodawca będzie zobowiązany w szczególności podać Bankowi 

dane z dowodu osobistego i okazać dowód osobisty, podać wysokość uzyskanych dochodów i 

ewentualnie przedstawić dokumenty poświadczające dochody. Banki mogą żądać od Uczestników 

dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do oceny zdolności i wiarygodności kredytowej 

zgodnie z wymogami danego Banku.  

7. Promocja „20 rat 0%” łączy się z promocją cenową „Wyprzedaże” oraz z promocją „200 zł rabatu za 

każde wydane 1000 zł”.  

  

III. Promocja „200 zł rabatu za każde wydane 1000 zł”  

1. Klienci sklepów Kieleckiej Fabryki mebli, którzy w okresie trwania Promocji zakupią lub złożą 

zamówienie na Towary dostępne w sklepach Kieleckiej Fabryki Mebli jednorazowo o wartości co 

najmniej 1000 zł brutto uprawnieni będą do otrzymania rabatu w wysokości 200 zł za każde wydane 

1000 zł.  

2. Rabat będzie naliczany zgodnie z poniższym przykładem:  

• jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 0 zł do 999,99 zł– brak prawa do rabatu,  

• jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 1000,- zł do 1999,99 zł (przed rabatem)– rabat 

w wysokości 200 zł,  

• jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 2000,- zł do 2999,99 zł (przed rabatem)– rabat 

w wysokości 400 zł,  

• jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 3000,- zł do 3999,99 zł (przed rabatem)– rabat 

w wysokości 600 zł,  

• jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 4000,- zł do 4999,99 zł (przed rabatem)– rabat 

w wysokości 800 zł, 

 • jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 5000,- zł do 5999,99 zł (przed rabatem)– rabat 

w wysokości 1000 zł,  

• jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 6000,- zł do 6999,99 zł (przed rabatem)– rabat 

w wysokości 1200 zł,  

• jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 7000,- zł do 7999,99 zł (przed rabatem)– rabat 

w wysokości 1400 zł,  

 • jednorazowy zakup Towarów o wartości brutto od 8000,- zł do 8999,99 zł (przed rabatem)– rabat 

w wysokości 1600 zł, itd.  



3. Za „jednorazowy zakup” uprawniający do otrzymania rabatu należy rozumieć zakup lub 

zamówienie Towarów dokonane w jednym dniu i objęte jednym dokumentem sprzedaży.   

4. Przyznany rabat będzie pomniejszał proporcjonalnie cenę każdego zamówionego lub zakupionego 

towaru.   

5. Klient może w okresie trwania Promocji wielokrotnie kupić lub zamówić Towary, ale wartość 

przyznanego rabatu będzie ustalana każdorazowo na podstawie zakupów lub zamówienia 

dokonanych w tym samym dniu i objętych jednym dokumentem sprzedaży.   

6. Rabat przyznawany i naliczany jest w momencie składania zamówienia.  

7. Do otrzymania rabatu nie jest uprawniony Klient, który w okresie trwania Promocji dokonuje zapłaty 

reszty (całości) ceny za towar zamówiony przed okresem trwania Promocji lub w okresie trwania 

Promocji odbiera towar zamówiony przed okresem trwania Promocji.  

8. W przypadku, gdy Klient odstąpi od złożonego zamówienia w zakresie jednego lub większej ilości 

Towarów, może stracić prawo do całości lub części uzyskanego rabatu (może zostać on dla 

danego zamówienia przeliczony na nowo według zasad wskazanych w ust. 2) i w szczególności 

na wezwanie Sprzedawcy ma obowiązek dokonania dopłaty różnicy do zamówienia, w zakresie 

jakim utracił rabat. W sklepie internetowym www.kieleckafabrykamebli.pl w przypadku wyboru form 

płatności innych niż „za pobraniem” oraz w sklepach stacjonarnych bez względy na wybór formy 

płatności, do czasu dokonania dopłaty zamówienie może zostać uznane się za nieopłacone. 

Powyższe nie obejmuje sytuacji, gdy odstąpienie jest dokonywane z przyczyn leżących po stronie 

Organizatora.   

9. Promocja „200 zł rabatu za każde wydane 1000 zł” łączy się z promocją „20 rat 0%”. Inne promocje 

i wyprzedaże nie łączą się z promocją Promocja „200 zł rabatu za każde wydane 1000 zł”. 

  

 

IV. Zasady postępowania reklamacyjnego dotyczącego przebiegu Promocji   

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w każdy dopuszczalny przez 

prawo sposób, a w szczególności poprzez e-mail na adres kontakt@k-f-m.pl oraz pisemnie na 

adres Organizatora.   

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zgłaszający zostanie poinformowany na adres e-mail lub 

pisemnie na podany adres w zgłoszeniu pisemnym w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania przez 

Organizatora (liczy się data faktycznego otrzymania przesyłki pocztowej lub data otrzymania 

wiadomości e-mail).   

3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.   

4. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.   

5. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w niniejszym Regulaminie w żaden 

sposób nie ograniczają praw zgłaszającego, a w szczególności prawa do wystąpienia z 

roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.  

6. Reklamacje dotyczące kredytu są rozpatrywane przez Banki na zasadach określonych w Ustawie 

prawo Bankowe oraz w umowie kredytowej zawartej przez Uczestnika z Bankiem.   

7. Reklamacje dotyczące Towarów rozpatrywane są przez sprzedawcę na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.  

  

V. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin Promocji jest dostępny w stacjonarnym sklepie Kieleckiej Fabryki Mebli (Punkty Obsługi 

Klientów i Kasy) oraz na stronie internetowej www.kieleckafabrykamebli.pl.  

2. Szczegóły Promocji „20 rat 0%” w zakresie warunków przyznania kredytu dostępne są w Punkcie 

Obsługi Ratalnej stacjonarnego sklepu Kieleckiej Fabryki Mebli oraz w materiałach informacyjnych BNP 

Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., oraz Alior Bank S.A.   

3. Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest Organizator. 

Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi są zbierane i przetwarzane przez 

administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu związanym z realizacją i 

obsługą składanych zamówień, świadczeniem usług dodatkowych związanych z umową sprzedaży oraz 

wystawianiem dokumentów sprzedaży i sprawozdawczością finansową związaną ze składanymi 

zamówieniami w ramach Promocji. Dane, mogą być udostępniane następującym podmiotom: 



producentom towarów  - w związku z postępowaniami reklamacyjnymi, firmom transporotowym -  związku 

ewentualnie świadczonymi usługami transportowymi, firmom informatycznym  - operatorom systemów 

informatycznych. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji 

międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym 

profilowaniem. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od momentu dokonania zamówienia. Klient 

posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przeniesienia danych. Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

  

  

   

Załącznik nr 1:  

„Szczegółowe zasady skorzystania z Promocji „200 zł rabatu za każde wydane 1000 zł oraz 20 rat 0% - 

07.2020” w Sklepie Internetowym www.kieleckafabrykamebli.pl.”  

  


