
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA DRZWI I AKCESORIA PRZEZNACZONE 
NA EKSPOZYCJĘ ORAZ MATERIAŁY MARKETINGOWE.

I. WARUNKI DOTYCZĄCE EKSPOZYCJI DRZWI 

Autoryzowany Dealer PORTA /Autoryzowany Punkt Sprzedaży PORTA 
akceptuje poniższe warunki realizacji zamówień drzwi i akcesoriów (tj. 
klamek, szyldów itp.) przeznaczonych na ekspozycje:

1)Drzwi i akcesoria przeznaczone na ekspozycje są zamawiane przez 
Autoryzowanego Dealera PORTA / Autoryzowany Punkt Sprzedaży PORTA ze 
wskazaniem konkretnego docelowego miejsca zamontowania (tj. nazwa i adres 
Salonu Sprzedaży).

2)PORTA sprzedaje Autoryzowanemu Dealerowi PORTA drzwi i akcesoria 
przeznaczone na ekspozycje ze standardowym rabatem handlowym. 

3)Autoryzowany Dealer PORTA / Autoryzowany Punkt Sprzedaży PORTA 
zobowiązuje się do zamontowania na ekspozycji zamówionych drzwi i 
akcesoriów ekspozycyjnych we wskazanym Salonie Sprzedaży i zgłoszenie 
tego faktu do PORTA w czasie nie dłuższym niż 90 dni od dnia ich otrzymania.
Uzyskanie rabatu równego lub większego od 50% dotyczy wyłącznie całego 
złożonego zamówienia po przesłaniu za pośrednictwem dedykowanego 
Modułu w Extranecie odpowiednich zdjęć dokumentujących fakt 
zamontowania produktu na ekspozycji. Nadesłanie zdjęć pomontażowych do 
PORTA nie może nastąpić później niż wskazane 90 dni licząc od momentu 
otrzymania ekspozycji. 

4)Korekcie rabatu podlegają wyłącznie drzwi zamontowane na ekspozycji we 
wskazanym Salonie Sprzedaży i jednocześnie:

1) oznakowane aktualnym logotypem PORTA,
2) wyposażone w klamkę (oraz szyld, jeśli tego wymaga opcja zamka), 
3) wyposażone w ramkę z etykietą produktową 
4) utrzymane w czystości i estetyce.

5)Rekomendowane oznakowanie drzwi eksponowanych w ramie ekspozycyjnej 
lub module zbudowanym z ram:
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UWAGA! Szablon etykiety, do 
samodzielnego uzupełnienia, 
dostępny w panelu Zamówień 
Marketingowych w Programie 
ORDERS oraz na 
https://www.porta.com.pl/do-pobrania 

Rekomendowana 
wysokość 140 cm 

NOWY, REKOMENDOWANY STANDARD 
EKPOZYCJI 

DOTYCHCZASOWY, DOPUSZCZALNY  
STANDARD EKPOZYCJI 
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Dopuszczalne jest również malowanie 
dotychczasowego standardu ram ekspozycyjnych 
na kolor czarny. 

Film instruktażowy dostępny jest na naszym kanale 
YouTube  - https://youtu.be/Q7v_sEB2kK0

https://youtu.be/Q7v_sEB2kK0


6) Rekomendowane oznakowanie drzwi eksponowanych w stojaku Syriusz, 
Antares:

Rekomendowana 
wysokość 140 cm 

7) Przykładowe zdjęcie pomontażowe wykonane poprawnie.
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9)  Przykładowe zdjęcie pomontażowe wykonane niepoprawnie.

10) Drzwi i akcesoria przeznaczone zakupione na ekspozycję muszą być 
prezentowane przez okres minimum 18-miesięcy od momentu zamontowania 
ich na ekspozycji.

11) Drzwi i akcesoria zamówione na ekspozycję nie mogą pełnić funkcji użytkowych 
w Salonie Sprzedaży

12) PORTA ma prawo do weryfikowania zakupionej ekspozycji. W przypadku 
nieprzestrzegania niniejszych warunków przez Autoryzowanego Dealera PORTA 
/Autoryzowany Punkt Sprzedaży PORTA, PORTA wystawi zamawiającemu 
Dealerowi fakturę korygującą do wartości zgodnej z obowiązującym rabatem 
handlowym.

II. WARUNKI DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH 

Autoryzowany Dealer PORTA /Autoryzowany Punkt Sprzedaży PORTA 
akceptuje poniższe warunki realizacji zamówień na materiały marketingowe:

1) Materiały marketingowe są zamawiane przez Autoryzowanego Dealera PORTA / 
Autoryzowany Punkt Sprzedaży PORTA ze wskazaniem konkretnego 
docelowego miejsca zamontowania (tj. nazwa i adres Salonu Sprzedaży).
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1) Autoryzowany Dealer PORTA / Autoryzowany Punkt Sprzedaży PORTA 
zobowiązuje się do niezwłocznego umieszczenia/zamontowania 
zamówionych materiałów marketingowych we wskazanym Salonie 
Sprzedaży.

2) Materiały marketingowe bezpłatne są dostarczane przez PORTA do 
Autoryzowanego Dealera PORTA wraz z dokumentem WZ.

3) Materiały marketingowe odpłatne są sprzedawane przez PORTA 
Autoryzowanemu Dealerowi PORTA z rabatem marketingowym 50%.

4) Materiały marketingowe zamówione przez Autoryzowanego Dealera 
PORTA / Autoryzowany Punkt Sprzedaży PORTA mogą służyć wyłącznie do 
promocji marki PORTA.

5) PORTA ma prawo do weryfikowania zakupionych materiałów 
marketingowych. W przypadku nieprzestrzegania niniejszych warunków 
przez Autoryzowanego Dealera PORTA /Autoryzowany Punkt Sprzedaży 
PORTA, PORTA wystawi zamawiającemu Dealerowi fakturę korygującą do 
wartości zgodnej z obowiązującym rabatem handlowym.

Niniejsze Warunki realizacji zamówień na drzwi i akcesoria przeznaczone na
ekspozycję oraz materiały marketingowe („Warunki”) obowiązują od dnia 1.09.
2021 r. i mogą być przez PORTA zmienione. Zamówienia przesłane przed
wejściem w życie nowych Warunków podlegają zasadom określonym w
dotychczasowych Warunkach. Zmiana Warunków nie wpływa na prawa i
obowiązki stron ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany.

PORTA KMI POLAND spółka akcyjna (dawniej: Porta KMI Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa), ul. Szkolna 54, 84–239 Bolszewo, www.porta.com.pl zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:
0000 838 758, NIP: 585 000 62 04, REGON: 190542423. Kapitał zakładowy: 125.704.899,00 zł, w całości
opłacony.

5/5


