
Regulamin promocji „Złap dobrą cenę” serwisu kanluxforhome 

1. Organizatorem Promocji jest Kanlux Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Objazdowej 1-3, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286139, dla 

której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, o kapitale zakładowym wynoszącym 

35.500.000 zł w pełni opłaconym, posługująca się numerem podatkowym NIP 645-24-32-793 oraz 

numerem statystycznym REGON 240672104, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, następujące pojęcia oznaczają: 

a) Promocja – akcja sprzedażowo-promocyjna zorganizowana przez Organizatora w okresie od dnia 

23.01.2019 r. do dnia 28.02.2019 r. lub do dnia wyczerpania Produktów przeznaczonych do 

Promocji (Okres Promocji), polegająca na prawie zakupu przez Klientów Serwisu 

www.kanluxforhome.pl na warunkach określonych niniejszym Regulaminem opraw TORIM w 

zestawie z wymaganą do obsługi tych opraw ilością źródeł światła, określonych w załączniku nr 2 – 

tzw. Produkt Promocyjny.  

b) Uczestnik Promocji – klient Kanlux S.A. w rozumieniu Regulaminu Sklepu internetowego 

www.kanluxforhome.pl (zwanego w niniejszym Regulaminie Serwisem), nabywający od 

Organizatora za pośrednictwem tegoż Serwisu niżej zdefiniowane Produkty  na warunkach 

określonych niniejszym Regulaminem. 

c) Produkty – oprawy TORIM wymienione w załączniku nr 1, z puli Produktów przeznaczonej do 

przeprowadzenia Promocji, które, na okres trwania Promocji lub do momentu wyczerpania puli 

Produktów przeznaczonych do Promocji, za dodatkową lecz ukształtowaną promocyjnie ceną, 

zostały powiązane przez Organizatora z odpowiednią, dla zapewnienia możliwości użytkowania 

wybranej oprawy zgodnie z jej przeznaczeniem, ilością źródeł światła określonych w załączniku nr 

2 (1 lub 2 Produkty Promocyjne w zależności od tego, czy nabywana oprawa jest jedno, czy 

dwupunktowa) – tzw. Zestaw.  

3. Oprawy TORIM nie są wyposażone przez Producenta w skompletowane z wyrobem źródła światła i ich 

użytkowanie wiąże się z koniecznością samodzielnego zaopatrywania oprawy przez użytkownika w źródło 

światła. W związku z powyższym Organizator zdecydował o organizacji niniejszej Promocji. W Okresie 

Promocji Uczestnik Promocji nabywając Produkty określone w załączniku nr 1 ma możliwość nabycia tych 

opraw wyłącznie w zestawie powiązanym z odpowiednią do obsługi wybranej oprawy TORIM ilością źródeł 

światła z załącznika nr 2. W Okresie Promocji zakup opraw TORIM bez powiązania z wymaganą do ich 

obsługi ilością źródeł światła został wyłączony przez Organizatora. W Okresie Promocji istnieje możliwość 

nabywania przez Klientów Serwisu na zwykłych zasadach określonych Regulaminem Sklepu Internetowego 

www.kanluxforhome.pl źródeł światła określonych w załączniku nr 2, jednakże cena tych źródeł, poza 

warunkami określonymi niniejszym Regulaminem, kształtuje się odmiennie i jest wskazana w karcie 

katalogowej danego produktu zamieszczonej w Serwisie. Cena przygotowanego do Promocji przez 

Organizatora Zestawu zawierającego wybraną przez Uczestnika Promocji oprawę TORIM i źródła światła z 

załącznika nr 2, w ilości niezbędnej do obsługi oprawy, została skalkulowana w sposób promocyjny i na jej 

wysokość składa się obowiązująca w Serwisie cena wybranej przez Uczestnika oprawy TORIM oraz cena  

źródła światła w wysokości 1 złotych brutto, z KGO za każdą sztukę źródła światła potrzebną do obsługi tej 

oprawy. Warunkiem umożliwiającym nabycie źródła światła z załącznika nr 2 na warunkach promocyjnych 

jest jednoczesne z nabyciem w Serwisie w okresie trwania Promocji jednej bądź kilku opraw TORIM 

wymienionych w załączniku nr 1.  

4. O ile w okresie Promocji, na stanie magazynowym Organizatora będą znajdowały się Produkty 

przeznaczone do rozdysponowania w ramach niniejszej Promocji, w sytuacji, gdy w koszyku zakupowym 

Klienta Serwisu znajdzie się towar wymieniony w Załączniku nr 1, w koszyku tym pojawi się automatycznie 

dodany produkt z załącznika nr 2, w ilości odpowiadającej wymaganej do obsługi wybranej oprawy TORIM 
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ilości źródeł światła, zwiększający wartość koszyka o 1 złoty brutto, z KGO, za każdą sztukę źródła światła 

niezbędnego do użytkowania oprawy TORIM zgodnie z jej przeznaczeniem.  Klient chcąc zrezygnować ze 

źródła światła dołączonego automatycznie do koszyka winien jednocześnie zrezygnować z zakupu oprawy 

TORIM, gdyż w okresie Promocji oba Produkty są skojarzone przez system obsługujący Serwis, z 

zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli Klient będzie zdecydowany nabyć większą ilość źródeł światła 

aniżeli ilość wymagana do obsługi oprawy TORIM może je dołożyć do koszyka zakupowego, przy czym 

będzie do skutkowało zwiększeniem wartości zakupów o regularną i obowiązującą w Serwisie cenę 

wybranych źródeł światła. Ze źródeł światła, o których mowa w zdaniu poprzednim, niezwiązanych z 

Promocją i obsługą oprawy TORIM zaoferowanej w ramach Promocji, Klient może zrezygnować na 

zasadach ogólnych, określonych w regulaminie funkcjonowania Serwisu. Warunkiem skorzystania z 

Promocji jest zapoznanie się z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, dostępnym w Serwisie w 

okresie trwania Promocji. Potwierdzenie w Okresie Promocji zakupu Zestawu Produktów z obowiązkiem 

zapłaty potwierdza, że Klient zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego treść.  

5. Każdy Uczestnik w Okresie Promocji może dokonywać wielokrotnie zakupów Produktów. 

6. Nabyty w ramach Promocji Zestaw obejmujący oprawę TORIM z załącznika nr 1 i źródło/a światła z 

załącznika nr 2 zostanie dostarczony Uczestnikowi Promocji jednocześnie, choć na fakturze zakupowej 

będzie rozbity na odrębne pozycje produktowe.  

7. Prawo odstąpienia, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może 

zostać zrealizowane przez Uczestnika Promocji będącego konsumentem wyłącznie w odniesieniu do całego 

Zestawu, na który składa się Oprawa TORIM i źródło światła z załącznika nr 2 w ilości niezbędnej do obsługi 

oprawy. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji będący konsumentem, chcąc odstąpić od umowy sprzedaży 

złoży oświadczenie wyłącznie o odstąpieniu od Oprawy/Opraw TORIM, wchodzącej/-ych w skład Zestawu, 

w następstwie czego po stronie Klienta Serwisu odpadną warunki uprawniające do skorzystania z 

promocyjnego nabycia produktu z załącznika nr 2, jest zobowiązany do dopłaty kwoty 10,99 złotych brutto 

za każdą sztukę do rzeczywistej wartości Produktu Promocyjnego, określonego w załączniku nr 2. Jeżeli 

Klient w powyższych okolicznościach nie odstąpi od umowy sprzedaży całego Zestawu obejmującego 

Produkt określony w załączniku 1 i Produkt/-y z załącznika 2 wyraża jednocześnie zgodę na potrącenie 

przez Organizatora z jego wierzytelności o zwrot ceny oprawy TORIM wierzytelności Organizatora o 

dopłatę ceny sprzedaży Produktu Promocyjnego (źródła/źródeł światła z załącznika nr 2). Klient wyraża 

zgodę na powstrzymanie się Organizatora ze zwrotem ceny sprzedaży produktów objętych oświadczeniem 

o odstąpieniu do czasu zwrotu Produktów i ewentualnego potrącenia wzajemnych wierzytelności, o 

których mowa powyżej. W przypadku niezwrócenia przez Klienta Produktu Promocyjnego w 

okolicznościach wyżej opisanych, Organizator skoryguje dokument potwierdzający sprzedaż Produktu 

Promocyjnego, wskazując rzeczywistą wartość Produktu Promocyjnego, poza Promocją. 

8. Uczestnikowi Promocji nie służy prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nabywanego promocyjnie 

Produktu z załącznika nr 2, ani do otrzymania jego ekwiwalentu pieniężnego. Zakup Produktu 

Promocyjnego nie ogranicza Kupującego w korzystaniu z praw z tytułu zakupu Produktu i nie zwalnia 

Organizatora od odpowiedzialności za jakość i użyteczność Produktu Promocyjnego (z załącznika nr 2), w 

tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi. Reklamacja odnosząca się do Produktu 

Promocyjnego będzie skutkowała, w wypadku jej uznania, dostarczeniem produktu wolnego od wad lub 

produktu zamiennego o niegorszych parametrach, 

9. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej: 

www.kanluxforhome.pl  w formacie pdf, klikając w baner Promocji a także w podlinkowaniu znajdującym 

się w koszyku w momencie dodania produktu promocyjnego do koszyka. 

10. Uczestnik przed przystąpieniem do udziału w Promocji ma obowiązek zapoznać się z warunkami 

określonymi w niniejszym Regulaminie. Przystąpienie Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z 

oświadczeniem, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu  i akceptuje jego treść. 
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11. W zakresie nieuregulowanym odmiennie, do stosunku sprzedaży, praw i obowiązków stron umowy 

sprzedaży objętej Promocją, w tym do ochrony danych osobowych Uczestników Promocji stosuje się 

przepisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Polityka prywatności zamieszczone na 

www.kanluxforhome.pl.  

 

Zał. Nr 1: 

Nazwa produktu 
Kod 

produktu 
Zdjęcie produktu 

Opis/parametry: 

TORIM DLP-

250 B-W 
28463 

 TORIM to linia opraw sufitowych z 

wymiennym źródłem światła.   

Dostępne są w wersji jedno i 

dwupunktowej w kolorze biało – 

czarnym lub czarno-białym.  

 

Parametry: 

Materiał: blacha stalowa 

Kolor: biały / czarny 

Napięcie znamionowe [V]: 220-240~ 

Moc maksymalna [W]: max 35 

Źródło światła: JDR/PAR16 

Trzonek: GU10 

Kąt świecenia [o]: 15 

Nasufitowe: Tak 

 TORIM DLP-

250 W-B 
28462 

 

TORIM DLP-50 

B-W 
28461 

 

TORIM DLP-50 

W-B 
28460 

 
Zał. Nr 2: 

Nazwa produktu 
Kod 

produktu 
Zdjęcie produktu Opis/parametry 

TEZI LED3,5W 

GU10-WW 
27770 

 

Lampa z diodami LED: 

Napięcie znamionowe [V]: 220-240~ 

50/60 Hz 

Moc maksymalna [W]: 3,5 

Źródło światła: LED SMD 

Trzonek: GU10 

Strumień świetlny [lm]: 220 

Trwałość [godz.]: 15000 

Temperatura barwowa Tc [K]: 3000 

Barwa światła: ciepłobiała 

Ekwiwalent żarówki GLS: 25 

Kąt świecenia [o]: 120 
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