
Regulamin Programu „Gwarancja Najniższej Ceny” firmy WILER 

1) Celem Programu jest udzielenie Klientom firmy WILER gwarancji najniższej ceny na określone 
produkty sprzedawane w sklepie internetowym znajdującym się na stronie internetowej wiler.pl 
oraz w siedzibie firmy, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

2) Organizatorem Programu jest firma WILER z siedzibą w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 135, 
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 
Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki o numerze NIP 7262206628, 
o numerze REGON 473194957, zwana dalej „Organizatorem”. 

3) Program obowiązuje na terenie Polski i dotyczy zakupu produktów w sklepie internetowym 
znajdującym się na stronie wiler.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

4) W Programie mogą wziąć udział wyłącznie Klienci firmy WILER, będący pełnoletnimi osobami 
fizycznymi, lub podmioty gospodarcze, które spełniają warunki określone w niniejszym 
Regulaminie. 

5) Z zastrzeżeniem poniższych zapisów, Program przewiduje możliwość obniżenia ceny produktu 
w chwili zakupu po cenie niższej w stosunku do ceny zaproponowanej przez konkurencję 
Organizatora. 

6) Warunkiem uzyskania obniżenia ceny jest wykazanie przez Klienta, że w stosunku do produktu 
objętego gwarancją najniższej ceny istnieje produkt identyczny, dostępny za niższą cenę 
obowiązującą w okresie trwania Programu. Produktem identycznym jest produkt tego samego 
modelu czy rodzaju, charakteryzujący się takimi samymi właściwościami fizyczno-chemicznymi, 
tj. rozmiarem, wyglądem, składem, kolorem, grubością, rodzajem obróbki, temperaturą 
wgrzewania i temperaturą prania, czasem wgrzewania, etc. Cena produktu identycznego 
wyrażona musi być w PLN. 

7) Aby otrzymać obniżkę ceny, przed dokonaniem zakupu produktu objętego gwarancją najniższej 
ceny należy przedłożyć Organizatorowi: 
a) oryginał aktualnego dokumentu, paragon lub fakturę VAT, z datą nie wcześniejszą niż do 

pięciu dni wstecz, stanowiący wiążącą ofertę cenową sklepu sprzedaży detalicznej mającego 
siedzibę w granicach Polski, z którego wynika niższa cena produktu identycznego od ceny 
oferowanej przez Organizatora Programu.  

b) próbkę towaru zakupionego u konkurencji 
c) wniosek o przyznanie rabatu na towar zakupiony w sklepie internetowym znajdującym się na 

stronie wiler.pl lub w siedzibie Organizatora w Łodzi, w ramach Programu “Gwarancja 
Najniższej Ceny”, stanowiącym załacznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

8) Organizator programu zastrzega sobie możliwość sprawdzenia produktu określonego w pkt. 6 
oraz weryfikacji dokumentów określonych w pkt. 7 niniejszego Regulaminu. Dokumenty 
uszkodzone lub zniszczone w sposób uniemożliwiający identyfikację ich pochodzenia lub innych 
danych niezbędnych do stwierdzenia spełnienia warunków niniejszego Regulaminu nie zostaną 
uwzględnione. W razie stwierdzenia, iż przedstawione przez Klienta produkty i dokumenty nie 
spełniają wymogów określonych w pkt. 6 i 7 niniejszego Regulaminu lub też nie spełniają 
wymogu autentyczności i aktualności, Organizator ma prawo odmówić obniżenia ceny. 

9) W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, że cena produktu identycznego wynikająca 
z określonych w pkt. 6 niniejszego Regulaminu została celowo zaniżona lub znacznie odbiega od 
ceny produktu oferowanego w sklepie znajdującym się na stronie wiler.pl oraz w siedzibie 
Organizatora (jest niższa od ceny zakupu towarów od producenta), Organizator ma prawo 
odmówić obniżenia ceny w stosunku do ceny zaproponowanej przez konkurencję . W przypadku 
odmowy przez Organizatora obniżenia ceny, Klient może zakupić towar po obowiązującej cenie 
lub zrezygnować z zakupu towaru. 

10) Każdy Klient może wziąć udział w programie wiele razy, jednakże każdorazowo musi spełnić 
warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. 



11) Program „Gwarancji Najniższej Ceny” nie ma zastosowania do produktów identycznych 
oferowanych w ramach wszelkiego rodzaju wyprzedaży, rabatów, a także towarów objętych 
przeceną z uwagi na pogorszenie ich jakości lub niską rotację. 

12) W ramach niniejszego Programu gwarancją najniższej ceny objęte są towary będące w stałej 
ofercie sklepu internetowego znajdującego się na stronie wiler.pl. oraz siedzibie Organizatora w 
Łodzi. Program nie dotyczy w szczególności towarów sprowadzanych na zamówienie klientów. 

13) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień 
przysługujących Klientowi na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w tym 
dotyczących niezgodności towaru z umową sprzedaży konsumenckiej. 

14) Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Programu u siedzibie 
Organizatora w Łodzi oraz na stronie internetowej wiler.pl, w zakładce „Program «Gwarancja 
Najniższej Ceny». 

15) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu oraz do odwołania 
Programu w każdym czasie. 

16) Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2022 r. 


