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GWARANTUJEMY NAJLEPSZĄ CENĘ  
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zobowiązania Paraqua Sp. z o.o. . (dalej jako „Paraqua”) z siedzibą 

w Gdyni przy ul. Hutniczej 20b.  

2. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 

a) Masy KMB - odpowiedniki następujących wyrobów: 

- Izochem WMA - jednoskładnikowa wodorozcieńczalna masa asfaltowa do izolacji wodochronnych 

- Izochem WMA 2K – dwuskładnikowa wodorozcieńczalna masa asfaltowa do izolacji wodochronnych; 

b) Hurtownia budowlana -  podmiot gospodarczy którego przedmiotem działalności jest handel hurtowy 

wyrobów budowalnych, 

c) Producent mas KMB – podmiot gospodarczy, którego przedmiotem działalności jest produkcja mas 

KMB. 

3. Zobowiązanie Paraqua pod nazwą „Gwarantujemy najlepszą cenę” dotyczy zwrotu różnicy pomiędzy 

ceną zapłaconą w Paraqua przez Hurtownię budowlaną, a niższą ceną zapłaconą u innego producenta/ 

lub przedstawicieli producenta mas KMB, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Zobowiązanie realizowane jest w następujący sposób:  

a) jeżeli Hurtownia budowlana dokona zakupu w dniach od 01.07.2021 do 31.07.2021 w Paraqua oraz u 

innego producenta/lub przedstawiciela producenta mas KMB; 

b)  w terminie 15 dni od daty zakupu, przedstawi w Paraqua dowód zakupu (fakturę) z niższą ceną od 

innego producenta/ lub przedstawiciela producenta mas KMB; 

c) Paraqua zwróci różnicę pomiędzy ceną zakupu w Paraqua, a niższą ceną u innego producenta/ lub 

przedstawiciela producenta mas KMB oraz udzieli dodatkowego rabatu w wysokości 0,10 zł/kg netto– 

tym samym gwarantując najniższą cenę;   

d) zwrot oraz rabat dotyczy maksymalnej ilości mas KMB kupionej w Paraqua i nie większej od ilości mas 

KMB kupionej od innego producenta mas KMB/ lub przedstawiciela producenta mas KMB;  

e) zwrot różnicy w cenie oraz rabat zostaną rozliczone fakturą korygującą. 

5. Zobowiązanie Paraqua pod nazwą „Gwarantujemy najlepszą cenę” nie dotyczy produktów 

oferowanych w ramach likwidacji asortymentu, końcówek serii oraz dodatkowych promocji „za 1 zł, 

promocji łączonych. 

6. W celu rozliczenia różnicy w cenie oraz rabatu Hurtownia budowlana jest zobowiązana do 

przedstawienia w Paraqua faktury, potwierdzającej zakup produktu oraz jego ilość, w stosunku do 

którego ma zostać zwrócona różnica w cenie.  

7. Regulamin zobowiązania wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 r. 

8. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej izochem.pl.  

9. Treść zobowiązania może zostać zmienione w każdym czasie. W przypadku produktów zakupionych 

przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 

obowiązujące w dniu dokonania zakupu.    
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