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Zapoznaj się ze szczegółami oferty specjalnej.
Oferta ważna od 15 kwietnia do 15 czerwca 2021 r.

Rabaty, raty, 
akcesoria
bez dopłaty!
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Dot. Najlepsza oferta na wiosnę! Akcja promocyjna „WIOSNA KORZYŚCI” na stolarkę i ogrodzenia
        WIŚNIOWSKI oraz system ratalny 10 rat 0% od 15.04.2021.

15-procentowa dopłata do automatycznej bramy UniPro z napędem METRO lub MOTO, by zyskać
o nawet 25% procent cieplejszą automatyczną bramę UniTherm z panelem grubszym o 50%
i napędem METRO lub MOTO
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Szanowni Państwo, 

Już 15 kwietnia 2021 rozpoczyna się wiosenna promocja na produkty WIŚNIOWSKI pod hasłem 
„WIOSNA KORZYŚCI”. W tej edycji Państwa i nasi Klienci będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty na 
bramę segmentową UniTherm, okna PVC PRIMO 82, drzwi NOVA oraz ogrodzenie Home Inclusive 
AW.10.229. W związku z dużym zainteresowaniem rozwiązaniami kredytowymi postanowiliśmy 
kontynuować system ratalny 10 rat RRSO 0% - doceniony i sprawdzony przez naszych Klientów. 
Szczegóły promocji wraz z jej regulaminem znajdziecie Państwo w poniższym piśmie. Promocja 
potrwa do 15.06.2021.

Wiosna tradycyjnie jest momentem rozpoczęcia budów i remontów. To bardzo często czas montażu 
stolarki i ostatecznego kształtowania przestrzeni posesji – urządzania ogrodów czy stawiania ogrodzeń. 
Wiosenna promocja kompleksowo odpowiada na potrzeby inwestorów, którzy u jednego producenta 
mogą zdobyć najlepiej dobrany zestaw stolarki i ogrodzenia.

Niesłabnącą popularnością wśród Klientów cieszą się produkty spełniające wymagania programu „Czyste 
Powietrze”. W tym roku równie istotne stały się Warunki Techniczne 2021, określające wymagania stawiane 
przed powstającymi obecnie budynkami. Są w nich jasno zdefiniowane parametry termoizolacyjności dla 
stolarki. 

Zestaw stolarki WIŚNIOWSKI objęty specjalną ofertą spełnia wymagania nie tylko standardu Warunki 
Techniczne 2021, ale również programu „Czyste Powietrze”. Klienci mogą dzięki temu zaoszczędzić nawet 
potrójnie: na etapie zakupu, przy rozliczaniu inwestycji w ramach „Czystego Powietrza” lub ulgi 
termomodernizacyjnej oraz w codziennym życiu, bo przecież ciepła stolarka to niższe rachunki za prąd 
i ogrzewanie!

Do Państwa dyspozycji oddajemy zestaw banerów promocyjnych do zastosowania na Państwa stronach 
www – do pobrania tutaj. Tradycyjnie przygotowaliśmy tez landing page z informacjami o promocji dla 
klientów ostatecznych.

Brama segmentowa UniTherm to produkt klasy premium. Klient dopłacając niewielki procent do ceny 
bramy UniPro zyskuje produkt dedykowany budownictwu energooszczędnemu i pasywnemu, który łączy 
w sobie doskonałą termoizolację, najlepsze rozwiązania dla bezpieczeństwa i nowoczesny design. To 15% 

dopłaty, by zyskać bramę ze skrzydłem grubszym o 50% i termoizolacją o nawet 25% lepszą niż w rynko-
wych standardach!

Klient może wybierać spośród dwóch rodzajów napędu: METRO lub MOTO. W obu przypadkach może 
skorzystać ze specjalnej przedłużonej gwarancji Extended Care, która chroni bramę przez 5 lat 
w przypadku napędu METRO lub 3 lata w przypadku napędu MOTO.

Parametry bramy UniTherm w całym dostępnym zakresie wymiarowym pozwalają na rozliczenie jej zakupu 
w ramach programu "Czyste powietrze".

Okna to pierwszy element stolarki, który montuje się w budynku. To przede wszystkim one odpowiadają 
później za właściwą termoizolację domu, ale mocno wpływają również na jego wygląd. 

W wiosennej promocji okna PVC PRIMO 82 i PRIMO 76 WIŚNIOWSKI gwarantują jeszcze więcej 
oszczędności dzięki ciepłej ramce. Ile konkretnie? Ciepła ramka to nawet o 10% lepsza termoizolacyjność 
okna. To szansa na zauważalne oszczędności i wyższy komfort cieplny w domu. 

Ponadto Klient zamawiając OKNO PVC PRIMO 82 lub PRIMO 76 w kolorze obustronnie foliowanym 
w kolorach złoty dąb lub orzech lub winchester lub Anthracite Grey lub ciemnoszary jedwab, ma możliwość 
otrzymania rabatu w wysokości 15% dopłaty do okien białych. Powyższe nie dotyczy drzwi tarasowych 
PSK i/lub HST i/lub konstrukcji nietypowych ( m.in. łuki, skosy, trójkąty).

Okna PRIMO 82 i PRIMO 76 spełniają wymagania programu „Czyste Powietrze” i są zgodne z WT 2021.

Ciepła ramka to szansa na zauważalne oszczędności i wyższy komfort cieplny w domu. Jakie ma zalety?:

>  minimalizuje kondensację pary wodnej na brzegach szyb,

>  ma bezpośredni wpływ na łagodzenie zjawiska mostków termicznych w oknach, co przedkłada się na 

zwiększenie odczuwalnej temperatury w pobliżu okna,

>  zmniejsza ryzyko związane z samoistnym pękaniem szyb spowodowane różnicami temperatur na 
powierzchni szklenia,

>  poprawia estetykę wykonania okna dzięki zastosowaniu ramek aż w sześciu kolorach.

Okna dwustronnie okleinowane. Dlaczego Klienci na tym zyskają?

Dwustronne okleinowanie pozwala przede wszystkim na zachowanie spójnego designu elewacji i wnętrza 
domu. Paleta oklein standardowych to zestaw ponadczasowych wzorów, które będą sprawdzały się przez 
długie lata. Szczególną popularnością cieszą się bestsellery ostatnich sezonów, charakterystyczne okleiny 
ciemnoszary jedwab oraz Anthracite Grey.
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Co jeszcze zyskuje Klient:

>  wytrzymałą i bezpieczną bramę, której sprężyny skrętne zostały zaprojektowane na nawet 20 
tysięcy cykli (cykl to otwarcie i zamknięcie bramy). Przy czterech takich cyklach dziennie gwarantu-
je to płynną pracę UniTherm przez 14 lat!

>  termoizolacja (współczynnik U) o nawet 25% lepsza niż w standardowych rozwiązaniach! Panel 
INNOVO 60 mm, U=0,33 W/m2K, podwójne uszczelnienie dolne oraz osłony międzypanelowe,

>  wyższe bezpieczeństwo użytkowania dzięki hamulcom bezpieczeństwa.

zwiększenie odczuwalnej temperatury w pobliżu okna,

>  zmniejsza ryzyko związane z samoistnym pękaniem szyb spowodowane różnicami temperatur na 
powierzchni szklenia,

>  poprawia estetykę wykonania okna dzięki zastosowaniu ramek aż w sześciu kolorach.

Okna dwustronnie okleinowane. Dlaczego Klienci na tym zyskają?

Dwustronne okleinowanie pozwala przede wszystkim na zachowanie spójnego designu elewacji i wnętrza 
domu. Paleta oklein standardowych to zestaw ponadczasowych wzorów, które będą sprawdzały się przez 
długie lata. Szczególną popularnością cieszą się bestsellery ostatnich sezonów, charakterystyczne okleiny 
ciemnoszary jedwab oraz Anthracite Grey.2 Maksymalne ciepło bez dopłat. Okna PVC PRIMO 82 i PRIMO 76 z ciepłą ramką GRATIS i wiosennym

rabatem na obustronną okleinę.
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zwiększenie odczuwalnej temperatury w pobliżu okna,
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powierzchni szklenia,

>  poprawia estetykę wykonania okna dzięki zastosowaniu ramek aż w sześciu kolorach.

Okna dwustronnie okleinowane. Dlaczego Klienci na tym zyskają?

Dwustronne okleinowanie pozwala przede wszystkim na zachowanie spójnego designu elewacji i wnętrza 
domu. Paleta oklein standardowych to zestaw ponadczasowych wzorów, które będą sprawdzały się przez 
długie lata. Szczególną popularnością cieszą się bestsellery ostatnich sezonów, charakterystyczne okleiny 
ciemnoszary jedwab oraz Anthracite Grey.
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Inne korzyści dla klienta:

>  fundamentem okien PRIMO są profile VEKA klasy A, przy łączeniu których korzystano z technologii 
V-Perfect

>  okucia odpowiadają za komfort użytkowania okien, dlatego w oknach PRIMO korzystamy z okuć 
Maco MultiMac

>  nakładka aluminiowa to opcja, dzięki której okna PVC PRIMO 82 zyskują jeszcze bardziej nowoczesny 
wygląd i mogą być włączone w system bram, okien, drzwi i ogrodzeń w jednym designie Home Inclusive,

>  eleganckie ultramatowe wykończenie stolarki PRIMO 76 i PRIMO 82 to propozycja dla osób ceniących 
wysoką estetykę, dzięki folii Spectral stolarka zyskuje efekt aksamitnej i delikatnej w dotyku powierzchni.

3 Drzwi zewnętrzne NOVA. Klamka gratis dla wybranych wzorów*



i informacjach – również tych tworzonych przez Państwa wewnętrznie. Powyżej wskazane informacje są 
niezbędne we wszelkich przekazach kierowanych do klientów ostatecznych, a ich stosowanie umotywowa-
ne jest realizacja obowiązków prawnych. W nocie zawarta została informacja o umocowaniu – która jest 
koniecznym wymogiem ustawowym (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim). 
Poniżej przesyłamy wzór noty prawnej do stosowania. Prosimy o konsultowanie działań w zakresie 
komunikacji oferty ratalnej z przedstawicielem banku Credit Agricole, z którym podpisali Państwo umowę.

Z poważaniem,

Teraz na bramę wjazdową (przesuwną lub skrzydłową), furtkę i segmenty z kolekcji Home Inclusive 
AW.10.229 udzielamy aż 10% rabatu od ceny podstawowej. Dzięki temu zyskujecie Państwo kolejny silny 
argument w handlowych rozmowach z Klientami.

Ogrodzenia WIŚNIOWSKI są produkowane z najlepszej jakościowo stali. Dodatkowo zabezpieczamy je 
antykorozyjnie systemem Duplex – są cynkowane ogniowo, a następnie malowane proszkowo. Dzięki temu 
będą trwałe i piękne przez długie lata. Ogrodzenia WIŚNIOWSKI zabezpieczane tym systemem podlegają 
aż 10-letniej gwarancji antykorozyjnej!

Dlaczego promocja obejmuje bramy wjazdowe, segmenty i furtki? Uważamy, że spójność jakościowa 
i wizualna ogrodzenia to podstawa. Musisz mieć pewność, że wszystkie elementy ogrodzenia będą idealnie 
do siebie pasować. Dlatego pełny system warto kupić u jednego producenta. Wtedy będą miały identyczną 
trwałość i nie będą wymagały przeróbek przy montażu.

*od cen podstawowych w AW Expert

Rozpoczynamy również kolejna odsłonę naszego systemu ratalnego, który w poprzednich edycjach stał się 
niebywale popularnym rozwiązaniem wśród Klientów. Będzie on trwała od 15.04.2021 do 15.06.2021.

W systemie Klienci ostateczni mogą skorzystać z płatności w 10 ratach 0% (RRSO 0%). Wszelkie koszty 
związane z udziałem w programie ratalnym są ponoszone przez firmę WIŚNIOWSKI. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu możecie Państwo łatwiej sprzedawać nasze produkty, nie ponosząc dodatkowych kosztów. 
System ratalny obejmuje również usługę montażu – to istotna informacja z perspektywy Klientów ostatecz-
nych.

Firma WIŚNIOWSKI pokryje wszelkie należności względem operatora, które powstaną w ramach pod-
pisanych umów ratalnych (tych zawartych na maksymalnie 10 rat) w przypadku uregulowania należno-
ści za zamówienia objęte promocja do 7 dni po wysłaniu do nas zamówienia.

Przypominamy, że wciąż macie Państwo możliwość korzystania z innych produktów banku Credit Agricole 
Bank Polska S.A.: systemów ratalnych 0% z 20 lub 30 ratami. W tych jednak przypadkach koszty partycy-
pacji są ponoszone przez Państwa.

Klient decydujący się na zakup naszych produktów na raty ma pewność, że uniknie odsetek, prowizji 
i innych typowych kosztów – te w czasie trwania oferty specjalnej wynoszą 0 złotych (dla maksymalnie 10 
rat). Suma rat wpłacanych przez Klienta będzie równa rzeczywistym kosztom zakupu produktu. 

Partnerom Handlowym, którzy przystąpili do systemu ratalnego i zdecydowali się na komunikacje Rat 0% 
przypominamy o bezwzględnej konieczności stosowania not prawnych we wszystkich materiałach 
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Drzwi NOVA to idealny balans między designem, możliwościami personalizacji i ceną. Klienci mogą kupić je 
w formie maksymalnie zbliżonej do swoich potrzeb, a równocześnie zadbać o domowy budżet. 

Jest taki element drzwi, o którym rzadko się mówi, a który jest przecież kluczowym ich elementem. Mowa 
oczywiście o klamce. Drzwi bez niej nie mogłyby spełniać swojej funkcji. Styka się z nią każda osoba 
wchodząca do domu i używamy jej dziesiątki razy dziennie. Musi być więc trwała i piękna. W wiosennej 
promocji dbamy o to, by Klienci mogli uzupełnić drzwi NOVA o najpiękniejszą klamkę. Do wybranych 
wzorów drzwi dajemy ją całkowicie gratis. 

Poniżej prezentujemy konfigurację drzwi NOVA dostępnych na stanie magazynowym, które zostały 
objęte promocją:

>  Wzory: 001, 002, 028, 032 oraz 033,

>  Kolor: Modern Graphite

>  Wymiary: 1080 x 2095 [mm],

>  Drzwi lewe lub prawe otwierane na zewnątrz,

>  Próg tworzywowy,

>  Dwa rodzaje klamek gratis do wyboru: okucie
klamka-klamka Standard stal nierdzewna lub
klamka-klamka Haga anodowana na kolor Inox.

Ogrodzeniowym bestsellerem ostatnich lat jest tak zwana „żaluzja”. Dzięki całkowitej nieprzezierności 
zapewnia pełną prywatność użytkownikom posesji, a „przestrzenny” design nadaje jej charakteru i przycią-
ga wzrok zarówno od strony ulicy, jak i posesji.

Jeszcze kilka słów o drzwiach NOVA:

>  wyposażone są w doskonały zamek trzypunktowy automatyczny gwarantujący odpowiednią izolację 
i bezpieczeństwo,

>  drzwi NOVA gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa i mogą być montowane nawet w niezada-
szonych miejscach, dzięki wysokiej klasie wodoszczelności 3A (dla drzwi otwieranych na zewnątrz), 
potwierdzonej odpowiednim certyfikatem,

>  spełniają wszystkie wymagania WT 2021 oraz programu „Czyste Powietrze”.

Standard Haga

4 Ogrodzenie Home Inclusive AW.10.229. Bramy skrzydłowe i przesuwne, furtki i segmenty
z 10-procentowym rabatem*
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i informacjach – również tych tworzonych przez Państwa wewnętrznie. Powyżej wskazane informacje są 
niezbędne we wszelkich przekazach kierowanych do klientów ostatecznych, a ich stosowanie umotywowa-
ne jest realizacja obowiązków prawnych. W nocie zawarta została informacja o umocowaniu – która jest 
koniecznym wymogiem ustawowym (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim). 
Poniżej przesyłamy wzór noty prawnej do stosowania. Prosimy o konsultowanie działań w zakresie 
komunikacji oferty ratalnej z przedstawicielem banku Credit Agricole, z którym podpisali Państwo umowę.

Z poważaniem,

Teraz na bramę wjazdową (przesuwną lub skrzydłową), furtkę i segmenty z kolekcji Home Inclusive 
AW.10.229 udzielamy aż 10% rabatu od ceny podstawowej. Dzięki temu zyskujecie Państwo kolejny silny 
argument w handlowych rozmowach z Klientami.

Ogrodzenia WIŚNIOWSKI są produkowane z najlepszej jakościowo stali. Dodatkowo zabezpieczamy je 
antykorozyjnie systemem Duplex – są cynkowane ogniowo, a następnie malowane proszkowo. Dzięki temu 
będą trwałe i piękne przez długie lata. Ogrodzenia WIŚNIOWSKI zabezpieczane tym systemem podlegają 
aż 10-letniej gwarancji antykorozyjnej!

Dlaczego promocja obejmuje bramy wjazdowe, segmenty i furtki? Uważamy, że spójność jakościowa 
i wizualna ogrodzenia to podstawa. Musisz mieć pewność, że wszystkie elementy ogrodzenia będą idealnie 
do siebie pasować. Dlatego pełny system warto kupić u jednego producenta. Wtedy będą miały identyczną 
trwałość i nie będą wymagały przeróbek przy montażu.

*od cen podstawowych w AW Expert

Rozpoczynamy również kolejna odsłonę naszego systemu ratalnego, który w poprzednich edycjach stał się 
niebywale popularnym rozwiązaniem wśród Klientów. Będzie on trwała od 15.04.2021 do 15.06.2021.

W systemie Klienci ostateczni mogą skorzystać z płatności w 10 ratach 0% (RRSO 0%). Wszelkie koszty 
związane z udziałem w programie ratalnym są ponoszone przez firmę WIŚNIOWSKI. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu możecie Państwo łatwiej sprzedawać nasze produkty, nie ponosząc dodatkowych kosztów. 
System ratalny obejmuje również usługę montażu – to istotna informacja z perspektywy Klientów ostatecz-
nych.

Firma WIŚNIOWSKI pokryje wszelkie należności względem operatora, które powstaną w ramach pod-
pisanych umów ratalnych (tych zawartych na maksymalnie 10 rat) w przypadku uregulowania należno-
ści za zamówienia objęte promocja do 7 dni po wysłaniu do nas zamówienia.

Przypominamy, że wciąż macie Państwo możliwość korzystania z innych produktów banku Credit Agricole 
Bank Polska S.A.: systemów ratalnych 0% z 20 lub 30 ratami. W tych jednak przypadkach koszty partycy-
pacji są ponoszone przez Państwa.

Klient decydujący się na zakup naszych produktów na raty ma pewność, że uniknie odsetek, prowizji 
i innych typowych kosztów – te w czasie trwania oferty specjalnej wynoszą 0 złotych (dla maksymalnie 10 
rat). Suma rat wpłacanych przez Klienta będzie równa rzeczywistym kosztom zakupu produktu. 

Partnerom Handlowym, którzy przystąpili do systemu ratalnego i zdecydowali się na komunikacje Rat 0% 
przypominamy o bezwzględnej konieczności stosowania not prawnych we wszystkich materiałach 
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w formie maksymalnie zbliżonej do swoich potrzeb, a równocześnie zadbać o domowy budżet. 

Jest taki element drzwi, o którym rzadko się mówi, a który jest przecież kluczowym ich elementem. Mowa 
oczywiście o klamce. Drzwi bez niej nie mogłyby spełniać swojej funkcji. Styka się z nią każda osoba 
wchodząca do domu i używamy jej dziesiątki razy dziennie. Musi być więc trwała i piękna. W wiosennej 
promocji dbamy o to, by Klienci mogli uzupełnić drzwi NOVA o najpiękniejszą klamkę. Do wybranych 
wzorów drzwi dajemy ją całkowicie gratis. 

Poniżej prezentujemy konfigurację drzwi NOVA dostępnych na stanie magazynowym, które zostały 
objęte promocją:

>  Wzory: 001, 002, 028, 032 oraz 033,

>  Kolor: Modern Graphite

>  Wymiary: 1080 x 2095 [mm],

>  Drzwi lewe lub prawe otwierane na zewnątrz,

>  Próg tworzywowy,

>  Dwa rodzaje klamek gratis do wyboru: okucie
klamka-klamka Standard stal nierdzewna lub
klamka-klamka Haga anodowana na kolor Inox.

Ogrodzeniowym bestsellerem ostatnich lat jest tak zwana „żaluzja”. Dzięki całkowitej nieprzezierności 
zapewnia pełną prywatność użytkownikom posesji, a „przestrzenny” design nadaje jej charakteru i przycią-
ga wzrok zarówno od strony ulicy, jak i posesji.

5 System ratalny 10 rat 0% na wszystkie bramy, okna, drzwi i ogrodzenia! Ta oferta łączy się 
z pozostałymi promocjami
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i informacjach – również tych tworzonych przez Państwa wewnętrznie. Powyżej wskazane informacje są 
niezbędne we wszelkich przekazach kierowanych do klientów ostatecznych, a ich stosowanie umotywowa-
ne jest realizacja obowiązków prawnych. W nocie zawarta została informacja o umocowaniu – która jest 
koniecznym wymogiem ustawowym (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim). 
Poniżej przesyłamy wzór noty prawnej do stosowania. Prosimy o konsultowanie działań w zakresie 
komunikacji oferty ratalnej z przedstawicielem banku Credit Agricole, z którym podpisali Państwo umowę.

Z poważaniem,

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez 
kredytowanych kosztów) 3 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 000 zł, oprocentowanie stałe 0%, 
całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 10 miesięcznych równych rat w wyso-
kości 300 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.04.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. 
Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. 
Wysokość przyznanego kredytu zostanie wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Lista akcepto-
wanych przez bank dokumentów znajduje się na stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A. 
pod adresem www.credit–agricole.pl oraz w punkcie sprzedaży partnera. Podany materiał ma 
charakter informacyjny. Oferta dostępna u wybranych partnerów WISNIOWSKI Sp. z o.o S.K.A., którzy 
w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. wykonują czynności faktyczne związane z zawarciem 
umowy kredytu na zakup towarów i usług.

Teraz na bramę wjazdową (przesuwną lub skrzydłową), furtkę i segmenty z kolekcji Home Inclusive 
AW.10.229 udzielamy aż 10% rabatu od ceny podstawowej. Dzięki temu zyskujecie Państwo kolejny silny 
argument w handlowych rozmowach z Klientami.

Ogrodzenia WIŚNIOWSKI są produkowane z najlepszej jakościowo stali. Dodatkowo zabezpieczamy je 
antykorozyjnie systemem Duplex – są cynkowane ogniowo, a następnie malowane proszkowo. Dzięki temu 
będą trwałe i piękne przez długie lata. Ogrodzenia WIŚNIOWSKI zabezpieczane tym systemem podlegają 
aż 10-letniej gwarancji antykorozyjnej!

Dlaczego promocja obejmuje bramy wjazdowe, segmenty i furtki? Uważamy, że spójność jakościowa 
i wizualna ogrodzenia to podstawa. Musisz mieć pewność, że wszystkie elementy ogrodzenia będą idealnie 
do siebie pasować. Dlatego pełny system warto kupić u jednego producenta. Wtedy będą miały identyczną 
trwałość i nie będą wymagały przeróbek przy montażu.

*od cen podstawowych w AW Expert

Rozpoczynamy również kolejna odsłonę naszego systemu ratalnego, który w poprzednich edycjach stał się 
niebywale popularnym rozwiązaniem wśród Klientów. Będzie on trwała od 15.04.2021 do 15.06.2021.

W systemie Klienci ostateczni mogą skorzystać z płatności w 10 ratach 0% (RRSO 0%). Wszelkie koszty 
związane z udziałem w programie ratalnym są ponoszone przez firmę WIŚNIOWSKI. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu możecie Państwo łatwiej sprzedawać nasze produkty, nie ponosząc dodatkowych kosztów. 
System ratalny obejmuje również usługę montażu – to istotna informacja z perspektywy Klientów ostatecz-
nych.

Firma WIŚNIOWSKI pokryje wszelkie należności względem operatora, które powstaną w ramach pod-
pisanych umów ratalnych (tych zawartych na maksymalnie 10 rat) w przypadku uregulowania należno-
ści za zamówienia objęte promocja do 7 dni po wysłaniu do nas zamówienia.

Przypominamy, że wciąż macie Państwo możliwość korzystania z innych produktów banku Credit Agricole 
Bank Polska S.A.: systemów ratalnych 0% z 20 lub 30 ratami. W tych jednak przypadkach koszty partycy-
pacji są ponoszone przez Państwa.

Klient decydujący się na zakup naszych produktów na raty ma pewność, że uniknie odsetek, prowizji 
i innych typowych kosztów – te w czasie trwania oferty specjalnej wynoszą 0 złotych (dla maksymalnie 10 
rat). Suma rat wpłacanych przez Klienta będzie równa rzeczywistym kosztom zakupu produktu. 

Partnerom Handlowym, którzy przystąpili do systemu ratalnego i zdecydowali się na komunikacje Rat 0% 
przypominamy o bezwzględnej konieczności stosowania not prawnych we wszystkich materiałach 

§ INFORMACJA POUFNA I ZASTRZEŻONA: Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, jak również objęte 
tajemnicą handlową, służbową, techniczną, prawnie chronioną i jest przewidziana do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo wskazanymi odbiorcami tej 
wiadomości bardzo prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie poprzez zwrotne przesłanie tej wiadomości oraz o usunięcie jej z Państwa systemu. 
Użycie, kopiowanie, rozsyłanie i rozpowszechnianie tej wiadomości w całości bądź w części może być bezprawne. 
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wzorów drzwi dajemy ją całkowicie gratis. 
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