
Regulamin promocji „Kup jeden z modeli DEVIALET Expert, a za twój stary wzmacniacz zapłacimy 

nawet 17 400 zł” 

 

1. Akcja promocyjna organizowana jest przez Audio Klan Janusz Prządka Spółka Jawna, ul. Gen. 

Andersa 12 lok. LU2, 00-201 Warszawa; KRS: 0000026488; REGON: 011277747; NIP: 526-10-

39-222.  

2. Promocja „Kup jeden z modeli DEVIALET Expert, a za twój stary wzmacniacz zapłacimy nawet 

17 400 zł” polega na odkupieniu przez Audio Klan Janusz Prządka Spółka Jawna używanego 

wzmacniacza należącego do klienta pod warunkiem jednoczesnego nabywania przez tego 

klienta nowego urządzenia Devialet 120, Devialet 200 lub Devialet 250. 

3. Akcja promocyjna obowiązuje we wszystkich stacjonarnych salonach sprzedaży sieci Top Hi-Fi 

& Video Design. Lista salonów sprzedaży dostępna jest na stronie internetowej 

www.tophifi.pl. Z promocji nie można skorzystać za pośrednictwem sklepu internetowego.  

4. Akcja promocyjna trwa od 15.06.2016 do 15.08.2016 lub do wyczerpania zapasów. 

5. Akcją promocyjną objęte są wzmacniacze zintegrowane Devialet 120, Devialet 200 i Devialet 

250. W razie zakupu przez klienta nowego urządzenia Devialet biorącego udział w promocji, 

salon sprzedaży sieci Top Hi-Fi & Video Design na wniosek klienta dokonuje równoczesnego 

odkupu używanego wzmacniacza klienta, odliczając wartość odkupu od ceny, którą klient 

płaci za wzmacniacz zintegrowany Devialet. 

6. Dostarczony przez klienta używany wzmacniacz musi być sprawny i może być dowolnym 

modelem wyprodukowanym przez dowolnego producenta.  

7. Maksymalna wartość odkupu używanego wzmacniacza klienta wynosi 30 proc. ceny 

regularnej kupowanego przez niego urządzenia Devialet. W przypadku zakupu modelu 

Devialet 120 maksymalna wartość odkupu wynosi 6900 zł, w przypadku modelu Devialet 200 

maksymalna wartość odkupu wynosi 9600 zł, a w przypadku modelu Devialet 250 

maksymalna wartość odkupu wynosi 17 400 zł. 

8. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami (np. raty 0%). 

9. Klient korzystający z niniejszej promocji może zgłosić żądanie odkupu swego używanego 

wzmacniacza najpóźniej w chwili nabywania nowego urządzenia Devialet. 

10. Akcja promocyjna nie wpływa w jakikolwiek sposób na uprawnienia wynikające z gwarancji 

oraz uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową. 

11. Audio Klan Janusz Prządka Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 

promocji „Kup jeden z modeli DEVIALET Expert, a za twój stary wzmacniacz zapłacimy nawet 

17 400 zł” w każdym czasie, jak też prawo do wcześniejszego odwołania akcji promocyjnej 

bez podania przyczyn.  

http://www.tophifi.pl/

