
 
 
 
 

 
 

REGULAMIN PROMOCJI  
„Kup profile aluminiowe w systemie Primeview lub Moreview i zyskaj do trzech dni darmowego 

wynajmu urządzeń do montażu szyb”  
[zwany dalej: Regulaminem] 

 
§1 

Organizatorem promocji „Kup profile aluminiowe w systemie Primeview lub Moreview i zyskaj do 
trzech dni darmowego wynajmu urządzeń do montażu szyb”” [zwanej dalej: Promocją] jest Yawal 
S.A. z siedzibą w Herbach, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049053, NIP 573-010-60-96, REGON 
150260970, o kapitale zakładowym 4 495 781,92 zł w całości opłaconym [zwana dalej: 
Organizatorem]. 

§2 
Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy w okresie objętym promocją zakupią zestaw profili 
aluminiowych z wykorzystaniem profili oznaczonych w asortymencie Organizatora jako: profile 
systemu DP 180 Primeview lub profile systemu Moreview: [dalej Przedmiot Promocji]. 

§3 
Promocja polega na zakupie Przedmiotu Promocji w cenie uprawniającej do skorzystania z Promocji: 

1. do 50.000 zł uwzględniając rabat standardowy – upoważnia klienta do jednorazowego 
wynajmu manipulatora montażowego bez operatora na 3 kolejne dni robocze (dzień roboczy - 
8 godzin) na koszt YAWAL S.A.  

2. powyżej 50.000 zł uwzględniając rabat standardowy - upoważnia klienta do jednorazowego 
wynajmu manipulatora montażowego bez operatora na 3 kolejne dni robocze (dzień roboczy - 
8 godzin) oraz dodatkowo jednego z dwóch dostępnych modeli mini żurawia z operatorem na 
1 dzień roboczy (dzień roboczy - 8 godzin) na koszt YAWAL S.A. 

3. powyżej 100.000 zł uwzględniając rabat standardowy - upoważnia klienta do jednorazowego 
wynajmu manipulatora montażowego na 3 kolejne dni robocze (dzień roboczy - 8 godzin) oraz 
dodatkowo jednego z dwóch dostępnych modeli mini żurawia na 2 dni robocze (dzień roboczy 
- 8 godzin) na koszt YAWAL S.A. 

§4 
Dostawcą urządzeń jest firma Glasslift Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu ul. Długa 15, NIP 7322188993, 
REGON 369280522 

1. W ramach promocji, Glasslift udostępnia urządzenia: 
a) Wynajem Manipulatora montażowego na budowę obejmuje: urządzenie, obsługę 

urządzenia, transport urządzenia, przyssawki do szkła, wózek transportowy.  
- Mini żuraw BG Lift M 250 (specyfikacja urządzenia zał. 1) 
- Mini żuraw MaedaMC285-2 (specyfikacja urządzenia zał. 3). 



b) Wynajem manipulatora produkcyjnego do szklenia obejmuje: urządzenie i transport 
 - Manipulator Smartlift SL 608 Outdoor HighLifter (specyfikacja urządzenia zał. 2),  

§5 
Za wszystkie uszkodzenia powstałe podczas wynajmu maszyny bez operatora odpowiada klient 

 
§6 

Promocja obowiązuje w dniach od 16 czerwca 2021 roku do 31 lipca 2021 roku [dalej Okres 
promocyjny].  

1. Z promocji w zakresie darmowego wynajmu manipulatora montażowego można skorzystać 
wyłącznie jeden raz w okresie promocyjnym. 

2. Z promocji w zakresie darmowego wynajmu mini żurawi można skorzystać wielokrotnie w 
okresie promocyjnym. 

§7 
O zachowaniu Okresu promocyjnego decyduje data wystawienia faktury z tytułu złożonego 
zamówienia na Przedmiot Promocji objęty Promocją w Okresie Promocyjnym. Wszystkie montaże 
Przedmiotu Promocyjnego objęte Promocją winny być wykonane do 30.09.2021 r. Po tym okresie 
wypożyczenie urządzeń nie będzie możliwe.  

§8 
Promocja obowiązuje na obiekty wykonane całościowo wyłącznie na systemach Yawal.  

§8 
Zamówienia na Przedmiot Promocji można składać w formie elektronicznej na adres mailowy: 
bok@yawal.com. lub telefonicznie pod numerem infolinii: +48 601 357 080.  

1. Przy złożeniu zamówienia na Przedmiot Promocji należy poinformować o chęci skorzystania z 
Promocji.  

2. Zamówienie musi dotyczyć jednej inwestycji.  
3. Zamówień nie można łączyć.  

§9 
Promocja jest organizowana na terenie całej Polski. 

§10 
Przedmiot Promocji zakupiony w Promocji podlega reklamacji na zasadach ogólnych obowiązujących 
u Organizatora. 

§11 
Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami wypożyczenia urządzeń                    
w przypadku niedotrzymania warunków niniejszego regulaminu. 

§12 
Informacje na temat Promocji udostępnianie będą na stronie internetowej www.yawal.pl, 
www.glaslift.pl, w mediach społecznościowych Yawal S.A. oraz poprzez materiały promocyjne (ulotki) 
dostępne u partnerów Organizatora. 

§13 
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

§14 
Regulamin jest jawny i będzie udostępniony przez Okres promocyjny na stronie internetowej 
www.yawal.pl. 
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