
„Gwarancja +” – regulamin promocji 

1. Organizatorem Promocji „Gwarancja +”, zwanej dalej Promocją, jest firma Deante Antczak 
Sp. J., Al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź, NIP 725-00-32-358, zwana dalej Organizatorem. 

2. Promocja odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu, który dostępny jest na stronie 
Organizatora deante.pl/gwarancjaplus. 

3. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

4. Promocja trwa od 19.10.2018 r. do 31.12.2019 r. lub do odwołania. 
5. Promocją objęte są wszystkie modele zlewozmywaków granitowych oraz ceramicznych marki 

Deante, zakupione w okresie trwania promocji. 
6. Promocją objęte są tylko produkty zakupione i znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
7. Promocja polega na przedłużeniu okresu gwarancji producenta o dodatkowe 5 lat: z 10 na 15 

lat dla zlewozmywaków granitowych; z 2 na 7 lat dla zlewozmywaków ceramicznych.  
8. Zakres gwarancji oraz wszelkie pozostałe warunki gwarancji określone są w obowiązującej 

karcie gwarancyjnej i pozostają bez zmian. 
9. Aby wziąć udział w Promocji, należy zarejestrować zakupiony produkt w okresie do 30 dni od 

daty zakupu. 
10. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje online za pośrednictwem formularza 

rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora: 
deante.pl/gwarancjaplus. 

11. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail, stanowiącą 
potwierdzenie przedłużenia gwarancji. Wiadomość ta lub wydrukowana kopia tej 
wiadomości powinna zostać zachowana. 

12. Do skorzystania z przedłużonej gwarancji niezbędne jest okazanie kopii wiadomości 
potwierdzającej przedłużenie gwarancji, a także spełnienie wszystkich standardowych 
warunków określonych w karcie gwarancyjnej. 

13. W formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w pkt. 10, Uczestnik podaje: 
a. Dane osobowe: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, kod pocztowy 
b. Dane dotyczące zakupu (kod produktu, datę zakupu, nazwę sklepu) 

14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przesłanych w formularzu 
rejestracyjnym przez Organizatora w celu weryfikacji uczestnictwa w Promocji. 

15. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych kontaktowych (adres e-mail i nr 
telefonu) do celów marketingowych. 

16. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści danych przez niego przekazanych, ich 
poprawiania oraz żądania usunięcia (przy czym usunięcie danych osobowych będzie 
skutkować utratą prawa do przedłużonej gwarancji, zgodnie z pkt. 19 Regulaminu). W tym 
celu należy skontaktować się z Organizatorem przez adres e-mail: polityka.rodo@deante.pl 

17. Podstawą prawną do przetwarzania danych w celu realizacji Promocji jest zgoda Uczestnika 
(art. 6 ust. 1 pkt. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO). 

18. Udział w Promocji i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne. 
19. Uczestnik traci prawo do otrzymania przedłużonej gwarancji w przypadku niezastosowania 

się do któregoś poniższych punktów: 
a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; 
b. dowód zakupu będzie stwierdzał zakup poza okresem promocji; 
c. data zakupu stwierdzona w dowodzie zakupu będzie inna niż data zakupu podana w 

formularzu rejestracyjnym; 
d. dane Uczestnika zawarte w formularzu rejestracyjnym będą nieprawdziwe; 



e. nie przedstawi wiadomości e-mail potwierdzającej przedłużenie gwarancji lub kopii 
tej wiadomości w momencie składania reklamacji; 

f. odstąpi od którejkolwiek ze zgód opisanych w p. 14 lub 15 niniejszego Regulaminu w 
którymkolwiek momencie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. 

20. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez 
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub wstrzymania Promocji w dowolnym 
momencie. 

22. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany 
regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Organizator opublikuje informację na 
stronie internetowej deante.pl/gwarancjaplus ze stosownym wyprzedzeniem. 
Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w regulaminie, zmiany te w żadnym 
wypadku nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać 
warunków promocji. 

 


