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REALBon na twój DOM  

o łącznej wartości nawet 4000 zł brutto 

 (Edycja 2021) 

 

Etap I budowy 

 

BON nr. 1    o wartości 400 zł za zakup materiałów ściennych 

Rabat nr. 1  o wartości 1700 zł za zakup pustaków Porotherm 
                      wg. regulaminu promocji” Wienerberger Korzyści Murowane” 

 

Minimalna wartość zakupów równa 17.000,00 zł brutto 

Zakres asortymentowy: bloczki betonowe, materiały ścienne, kominy. 

                                        

 

Etap II budowy 

 

BON nr. 2    o wartości 300 zł za zakup materiałów dachowych 

Rabat nr. 2  o wartości 1300 zł za zakup dachówek Koramic 
                      wg. regulaminu promocji” Wienerberger Korzyści Murowane” 
 

Minimalna wartość zakupów równa 15.000,00 zł brutto 

Zakres asortymentowy: dachówka, blachodachówka, okna połaciowe,  

                                       membrana dachowa , rynny.  

 

Etap III budowy 

 

BON nr. 3 o wartości 200 zł za zakup materiałów wykończeniowych 
 

Minimalna wartość zakupów równa 15.000,00 zł brutto 

Zakres asortymentowy: wełna, sucha zabudowa, tynki, gładzie, farby. 

 

  

Etap IV budowy 

 

BON nr. 4 o wartości 100 zł za zakup materiałów dociepleniowych 
 

Minimalna wartość zakupów równa 15.000,00 zł brutto 

Zakres asortymentowy; styropian, wełna, system docieplenia.  

 

 

Realizując u Nas zakupy na każdym etapie budowy możesz otrzymać 

BON do rozliczenia w następnym etapie ! 

 

Realizacja Rabatu nr. 1 i 2 według regulaminu promocji” Wienerberger 

Korzyści Murowane” zamieszczonego na www.korzyscimurowane.pl 
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Data  ....../....../2021 r. 

 

 

 

 

Program „REALBon na twój DOM” 

Deklaracja przystąpienia do programu 

Imię i nazwisko …........................................................................................................................ 

Adres do korespondencji ….......................................................................................................... 

Adres budowy …………….......................................................................................................... 

Telefon komórkowy …................................................................................................................. 

Adres e-mail …............................................................................................................................. 

 

Nazwa firmy wykonawczej ......................................................................................................... 

NIP    …........................................................................................................................................ 

 

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu i akceptacją 

regulaminu. Zakup materiałów budowalnych nie jest obligatoryjny. 

 

 

 REALBUD  

Podpis Osoby Prowadzącej             Podpis Uczestnika Programu  

 

……………………………………….           .................................................................... 
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I. Regulamin Programu. 

1. Program skierowany jest do osób prywatnych budujących swój dom jednorodzinny, 

zwanych dalej „Uczestnikiem Programu”. Jego celem jest tworzenie trwałych relacji 

handlowych pomiędzy „Uczestnikiem Programu” a firmą REALBUD. 

2. Organizatorem niniejszego Programu, zwanym dalej „Organizatorem” jest firma 

REALBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. 

3. Uczestnik Programu dokonujący u „Organizatora” zakupu produktów otrzyma BONY 

(rabaty), które mogą być rozliczone na kolejnym etapie budowy. 

4. Uczestnikiem Programu jest kontrahent firmy REALBUD, posiadający pełną zdolność do 

czynności prawnych, który dokona zakupu u Organizatora. 

5. Zakup materiałów budowalnych może być realizowany przez Uczestnikiem Programu lub 

podaną firmę wykonawczą.  

6. Uczestnik Programu może przystąpić do Programu wyłącznie za zgodą Organizatora. 

7. W Programie nie mogą brać udziału kontrahenci będący uczestnikiem innych programów 

premiowych, takich jak: Konkurs z nagrodami, REALBUDowanie program lojalnościowy.  

8. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 

9. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, 

wyraża zgodę na jego postanowienia i zobowiązuje się stosować do jego treści. 

10. Sprzedażą premiową objęte są WSZYSTKIE zakupy towarów w firmie REALBUD z 

wyłączeniem transportu i palet, opłacone w terminie podanym na dokumencie sprzedaży. 

11. Bon jest rozliczany na zasadzie faktury sprzedażowej z kolejnego etapu budowy o warto-

ści wyższej o 1zł od jego wartości.     

12. Zasięg programu jest ograniczony do powiatu; Szczecin, Polickiego, Goleniowskiego, 

Gryfińskiego, Stargardzkiego.  

13. W ciągu 2 dni od przesłania zgłoszenia skontaktujemy się w celu aktywacji REALBonu. 

14. Program trwa do 31 grudnia 2021 roku. 

 


