
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Osiem wnętrz do Twojego mieszkania” 
 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Osiem wnętrz do Twojego mieszkania” (zwanej dalej „Promocją”) jest Superhobby 

Market Budowlany Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092178, NIP: 951-10-08-094, REGON: 011429513, 

nr BDO: 000083002, kapitał zakładowy w wysokości: 740.000.500 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy (dalej jako 

„Organizator”). 

 

2. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne 

oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej jako 

„Klient”). 

 

3. Promocja polega na udzieleniu Klientowi rabatu potransakcyjnego pod warunkami i na zasadach opisanych w niniejszym 

Regulaminie od wynagrodzenia należnego OBI za wykonanie usługi wizualizacji, opisanej w § 2 poniżej (dalej jako 

„Promocja”). 

 

4. Promocja prowadzona jest w stacjonarnych Marketach OBI (dalej jako: „Stacjonarne Markety OBI”) w okresie wskazanym 

w § 3 ust. 2 poniżej. 

 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Stacjonarnych Marketach OBI oraz na stronie www.obi.pl. 

 

§ 2 Usługa wizualizacji 

 

1. Usługa wizualizacji obejmuje: 

 wykonanie wizualizacji jednego wybranego przez Klienta pomieszczenia, innego niż kuchnia i łazienka, w jednym z ośmiu 

dostępnych stylów; lista stylów i produktów dedykowanych do danego stylu określa załącznik nr 1 do regulaminu, 

 wykonanie kosztorysu towarów i materiałów użytych do wizualizacji, dostępnych w ofercie Stacjonarnego Marketu OBI, 

 wykonanie poglądowego rysunku pomieszczenia, dla którego wykonano wizualizację, z uwzględnieniem wymiarów 

elementów zabudowy. 

 

2. Wynagrodzenie za wykonanie Usługi wizualizacji jednego pomieszczenia (bez względu na jego powierzchnię), innego niż 

kuchnia i łazienka, wynosi 100 (sto) złotych brutto i jest płatne z góry w kasie Marketu OBI w Punkcie Obsługi Klienta.  

 

3. Usługa wizualizacji wykonywana jest na podstawie podanych przez Klienta wymiarów projektowanego pomieszczenia, 

drzwi, okien itp. Przed przystąpieniem do wizualizacji Klient zobowiązany jest do wykonania pomiarów pomieszczenia 

(wymiarów ścian, podłogi, otworów okiennych i drzwiowych oraz innych ważnych dla wizualizacji danych) i podania ich 

projektantowi. Klient ponosi odpowiedzialność za podane przez niego wymiary pomieszczenia. 

 

4. W ramach jednej wizualizacji Klient ma prawo do drobnych poprawek, które nie wymagają zmiany wymiarów na potrzeby 

wykonania Usługi wizualizacji. Zmiana koncepcji wizualizacji (np. zmiana na inny styl) lub wymiarów pomieszczenia będą 

traktowane jako kolejne zlecenie usługi wizualizacji, za którą Klient będzie zobowiązany uregulować należność zgodnie z § 2 

ust. 2 Regulaminu. 

 

5. Każda wizualizacja powstała na zlecenie Klienta stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, do którego 

majątkowe prawa autorskie przysługują Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Kopiowanie, publikowanie, 

rozpowszechnianie, udostępnianie, powielanie lub wykorzystanie wizualizacji lub jej fragmentów bez pisemnej zgody 

Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. jest zakazane i stanowi naruszenie przepisów prawa. Superhobby Market Budowlany 

Sp. z o.o. udziela Klientowi niewyłącznej licencji na wykorzystanie wizualizacji wyłącznie na potrzeby własne, bez możliwości 

dalszej odsprzedaży, innego komercyjnego wykorzystania lub udostępniania innym osobom (w tym także o charakterze 

nieodpłatnym).  

 

6. Organizator zastrzega, że nie wszystkie towary użyte na potrzeby wykonania wizualizacji (ust. 1 tiret pierwszy) znajdują się w 

ofercie Stacjonarnych Marketów OBI. 

 

§ 3 Warunki Promocji 

 

1. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

 

2. Promocja trwa od 19.10.2021 roku do 31.12.2021 roku (dalej jako: „Okres trwania Promocji”). 

 

3. Każdy Klient, który w Okres trwania Promocji, skorzysta w jednym ze Stacjonarnych Marketów OBI z Usługi wizualizacji, o 

której mowa w § 2 powyżej, oraz dokona jednorazowo w Okresie trwania promocji zakupu w Stacjonarnym w Markecie OBI, 

w którym została wykonana  Usługa wizualizacji, o której mowa w § 2 powyżej, towarów i materiałów (wszystkich lub tylko 
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niektórych) przewidzianych w kosztorysie, o którym mowa w § 2 powyżej, o łącznej wartości co najmniej 1.000 (jeden tysiąc) 

złotych brutto, ma prawo do rabatu potransakcyjnego, w wyniku którego wynagrodzenie za Usługę wizualizacji zostanie 

pomniejszone o 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych. W przeciwnym razie wynagrodzenie za wykonanie Usługi wizualizacji 

nie ulegnie zmianie. Rabat rozliczony zostanie z ceną sprzedaży towarów i materiałów, o których mowa w pierwszym zdaniu 

niniejszego ustępu.  

 

4. Przed opłaceniem jednorazowych zakupów towarów i materiałów wskazanych w kosztorysie, Klient zobowiązany jest do 

poinformowania Pracownika Działu Kas Stacjonarnego Marketu OBI, że  chce wziąć udział w Promocji. 

 

5. Wewnętrzny Dokument Zamówienia tzw. „Zlecenie Klienta” jest jedynym dokumentem potwierdzającym udział Klienta w 

Promocji i uprawniającym go do otrzymania rabatu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.  

 

§4 Dane Osobowe 

 

1. Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Państwa danych osobowych jest Superhobby 

Market Budowlany Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Krakowskiej 102, 02-180 Warszawa („Administrator”). 

 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem email ochrona.danych@obi.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z: 

 podjęciem działań przed zawarciem przez Państwa umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 wykonaniem umowy łączącej Państwa z Administratorem, w tym kwestii związanych z ewentualną reklamacją (art. 6 

ust. 1 lit. b RODO), 

 badaniem satysfakcji z oferowanych przez Administratora usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 zgłoszeniem skargi lub wniosku związanego z działalnością Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

 zabezpieczeniem dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową z 

Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 szkoleniem pracowników Call Center – w przypadku korzystania z infolinii OBI (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu 

rachunkowości (art. 6 ust.1 lit. c RODO). 

 

4. Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w związku z: 

 badaniem satysfakcji z oferowanych przez Administratora usług (opartym na art. 6 ust. 1 lit. f RODO) , 

 zgłoszeniem skargi lub wniosku związanego z działalnością Administratora (opartym na art. 6 ust. 1 lit. f RODO) , 

 zabezpieczeniem dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową z 

Administratorem (opartym na art. 6 ust. 1 lit. f RODO) , 

 szkoleniem pracowników Call Center (opartym na art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

 spółki z grupy OBI, t.j. Superhobby Dom i Ogród Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz OBI Centrala Systemowa 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

 firmy transportowe współpracujące z Administratorem, 

 firmy świadczące usługi projektowania wnętrz oraz montażu współpracujące z Administratorem, 

 podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, 

 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

 rozpatrywania Państwa wniosku/skargi, a po jego rozpatrzeniu przez okres konieczny do ewentualnego dochodzenia 

przez Państwo roszczeń wobec Administratora, 

 trwania umowy pomiędzy Państwem a Administratorem, a po zakończeniu umowy przez okres konieczny do spełnienia 

wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia przez Państwa 

ewentualnych roszczeń. 

 

7. Mają Państwo prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. 

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do: 
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 podjęcia działań przed zawarciem przez Państwa umowy z Administratorem, 

 zawarcia i wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorem, 

 wykonania badania satysfakcji z oferowanych przez Administratora usług, 

 rozpatrzenia Państwa wniosku/skargi/reklamacji. 

 

 

§5 Zwroty towarów i materiałów 

 

1. Rozliczenie zwrotu towarów i materiałów w ramach Promocji następuje zgodnie z zasadami zwrotu, określonymi poniżej.  

 

2. Zwrotowi po okazaniu oryginału potwierdzenia zakupu podlega: towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez 

śladów użytkowania i zanieczyszczenia, kompletny, nadający się do dalszej odsprzedaży.  

 

3. Zwrotowi nie podlegają następujące towary: towary cięte z metra, towary przecenione, towary na indywidualne zamówienie, 

rośliny żywe, farby z mieszalnika, artykuły z terminem ważności, który upłynął, baseny, jacuzzi, klimatyzatory, wentylatory.  

 

4. W przypadku zwrotu towarów, których przedmiotem są płytki ceramiczne, gresy, panele, podłogi laminowane, drewniane 

oraz winylowe, prawo do bezterminowego zwrotu towarów przysługuje Klientowi gdy w/w towary zostaną zwrócone przez 

Klienta w pełnych paczkach, zgodnie z podaną jednostką opakowania.  

 

5. W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu towaru z transakcji, o której mowa w § 3 ust. 3 kasjer sprawdza na fakturze 

lub paragonie dokumentującej zakup ze zleceniem, czy obejmował on Usługę wizualizacji za 1,00 zł. Jeśli wartość towarów 

po odjęciu ceny zwracanych towarów nadal uprawnia Klienta do rabatu potransakcyjnego, kasjer dokonuje zwrotu płatności 

za zwracany towar. Jeśli wartość transakcji po odjęciu ceny zwracanych towarów nie uprawnia do rabatu potransakcyjnego, 

kasjer dokonuje zwrotu płatności za zwracany towar, pomniejszoną o różnicę w cenie Usługi wizualizacji przed i po rabacie 

potransakcyjnym. Postanowienie to nie dotyczy zwrotów z tytułu reklamacji produktów. 

 

 

§6 Postanowienia końcowe 

 

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Klienta na warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny. Pod pojęciem ważnej przyczyny należy 

rozumieć w szczególności: zmiany obowiązujących przepisów prawa, przyznanie nowych korzyści Klientom, konieczność 

modyfikacji systemów informatycznych. Powiadomienie o zmianie Regulaminu nastąpi poprzez zamieszczenie informacji 

w Stacjonarnych Marketach OBI oraz na stronie www.obi.pl nie później niż 5 dni przed wejściem z życie zmiany Regulaminu. 

Wprowadzenie zmian nie naruszy i nie ograniczy praw nabytych tych Uczestników, którzy przystąpili do Promocji przed 

publikacją zmian Regulaminu. 

 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają ani nie naruszają praw Klientów wynikających z rękojmi, 

określonych w przepisach obowiązującego prawa. 

 

4. Reklamacje dotyczące Promocji należy składać na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta w Stacjonarnych Marketach OBI lub 

przesyłać drogą pocztową na adres Stacjonarnego Marketu OBI, w którym dokonano zakupów, z dopiskiem: REGULAMIN 

AKCJI PROMOCYJNEJ „Osiem wnętrz do Twojego mieszkania. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę doręczenia 

reklamacji Organizatorowi. 

 

5. Reklamacje dotyczące Promocji Klienci powinni zgłaszać w trakcie trwania Promocji lub po jej zakończeniu, jednak nie później 

niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. 

 

6. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Organizatora za pomocą listu poleconego najpóźniej 

w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. 

 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji. 
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    1 wnętrze (Barwy natury)       

Indeks Producent Nazwa produktu Typ Grupa Kolor 

6814404 Eglo Kinkiet TOWNSHEND czarny z drewnem E27 Kinkiet oświetlenie czarny 

6832117 Eglo Lampa podłogowa TOWNSHEND czarna z drewnem 
2xE27 

Lampa  oświetlenie czarny 

6524987 Nave Lampa JODHPUR 45 x 40 cm st.mosiądz 1x40W E27 Lampa oświetlenie mosiądz 

6716203 Eurotaxpol Półka sosnowa sękata 1,8x30x80 cm Półka półki sosna 

5592969 Domax Konsola drewniana WDG 250 200x250mm Konsola półki buk 

6740401 S.I.C Poduszka MAROKO musztardowa 45 cm x 45 cm Poduszka tekstylia musztardowy 

6551147 Uniglob Poduszka VICTOR musztardowa 45 cm x 45 cm Poduszka tekstylia musztardowy 

6551154 Uniglob Poduszka VICTOR jasnoszara 45 cm x 45 cm Poduszka tekstylia szary 

6733380 Chic Home Poduszka GARDA 47 welur żółta 45 cm x 45 cm Poduszka tekstylia żółty 

6740500 S.I.C Poduszka LACRIMA szara 45 cm x 45 cm Poduszka tekstylia szary 

6810808 Multidecor Dywan PANAMA ivory 60 cm x 100 cm Dywan tekstylia ivory 

  OBI Stolik Alex podwójny Stolik Create by 
OBI 

brąz 

  OBI Kanpa Chill pojedyncza Sofa Create by 
OBI 

brąz 

5759188 Dulux Emulsja Kolory Świata masala chai 2,5 l #efa688 Farby beż 

6231609 Dulux Emulsja Kolory Świata droga pielgrzyma 2,5 l #8a6d56 Farby brąz 

5759212 Dulux Emulsja Kolory Świata indyjski palisander 2,5 l #93644a Farby brąz 
      

    2 wnętrze (Urban Jungle)       

Indeks Producent Nazwa produktu Typ Grupa Kolor 

6753768 Foge Lamele ścienne Dąb Saragossa 6 szt. 3 cm x 4 cm x 2,8 
m 

Lamele panele 
ścienne 

dąb saragossa 

6380380 Italux Kinkiet PONTE drewno metal 1x60W E27 Kinkiet oświetlenie czarny 

3143583 Eglo Lampa wisząca AMSFIELD kula jasnobrązowa 1x60W 
E27 

Lampa oświetlenie brąz 

6810832 Multidecor Dywan PANAMA ciemnozielony 60 cm x 100 cm Dywan tekstylia zielony 

2996825 Rasch Tapeta MONSTERA winylowa na flizelinie zielona Tapeta Tapety zielony 

3371770 Dulux Emulsja Kolory Świata zieleń boho 2,5 l #2c9086 Farby zielony 

6761878 Kronostep Panel winylowy Flamenco Oak SPC 4 mm Winyle Panele 
podłogowe 

dąb 

      

    3 wnętrze (Glamour)       

Indeks Producent Nazwa produktu Typ Grupa Kolor 

2603074 Nowodvorski Kinkiet EYE SPOT biały 1x35W GU10 Kinkiet oświetlenie biały 

6526990 OBI Lampa GLASS pink śr. 25 cm 40W E27 Lampa oświetlenie różowy 

6547277 Puffin Panel tapicerowany SIMPLE kwadrat jasnoszary 30 cm x 
30 cm 

Panel  panele 
ścienne 

szary 

6823058 Dywilan Dywan STYLISH szaro-różowy 80 cm x 150 cm Dywan tekstylia szary 

6575211 Graham&Brow
n 

Tapeta MARMUR winylowa na flizelinie złota Tapeta Tapety zielony 

      

    4 wnętrze (Odcienie granatu)       

Indeks Producent Nazwa produktu Typ Grupa Kolor 

6603997 Sigma Lampa wisząca COMO 5 szkło czarna 5xE27 Lampa oświetlenie czarny 

6802847 Lux Puf okrągły z nóżkami DARK WONDER ciemnoniebieski 
wys. 40 cm, śr. 43 cm 

Puf siedziska niebieski 

6802706 Lux Świecznik na tealight DARK WONDER zielony wys. 6,5 
cm, śr. 7 cm 

Świecznik dekoracje zielony 

6802821 Lux Wazon szklany DARK WONDER ciemnoniebieski wys. 
30,5 cm, śr. 15,3 cm 

Wazon dekoracje niebieski 

6547665 Puffin Panel tapicerowany Stant równoległobok 30 x 15 cm 
ciemnoniebieski P 

Panel panele 
ścienne 

niebieski 
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6547574 Puffin Panel tapicerowany Stant równoległobok 30 x 15 cm 
ciemnoniebieski L 

Panel panele 
ścienne 

niebieski 

6618540 OBI Poduszka VELVETIA ciemnozielona 40 cm x 40 cm Poduszka tekstylia ciemnozielon
a 

6772552 Chic Home Poduszka dwustronna CHIC OBSESSION biało-czarna 45 
cm x 45 cm 

Poduszka tekstylia biało-czarny 

6547392 Puffin Panel tapicerowany SIMPLE trójkąt ciemnoniebieski 30 
cm x 30 cm komplet 2 szt. 

Panel panele 
ścienne 

niebieski 

6802441 Lux Ptak dekoracyjny DARK WONDER brązowy Ptak dekoracje brązowy 

6803373 Lux Donica ceramiczna Dark Wonder, kolor czarny, śr. 16 cm Donica dekoracje czarny 

6802755 Lux Liść dekoracyjny DARK WONDER złoto-czarny Świecznik dekoracje czarno-złoty 

6547319 Puffin Panel tapicerowany SIMPLE prostokąt ciemnoniebieski 
30 cm x 60 cm 

Panel panele 
ścienne 

niebieski 

6547541 Puffin Panel tapicerowany Stant romb 30 x 30 cm 
ciemnoniebieski L 

Panel panele 
ścienne 

niebieski 

6547632 Puffin Panel tapicerowany Stant romb 30 x 30 cm 
ciemnoniebieski P 

Panel panele 
ścienne 

niebieski 

      

    5 wnętrze (KRÓLEWSKIE BARWY)       

Indeks Producent Nazwa produktu Typ Grupa Kolor 

6824825 Light Prestige  Lampa wisząca PALLA złota 1xE27 Lampa oświetlenie złoty 

6803001 Lux Poduszka MIDNIGHT MYSTERY bordowa 45 cm x 45 cm Poduszka tekstylia borodowy 

6802995 Lux Poduszka MIDNIGHT MYSTERY liliowa 45 cm x 45 cm Poduszka tekstylia różowy 

6803449 Lux Poduszka MIDNIGHT MYSTERY velvet burgundowa 45 
cm x 45 cm 

Poduszka tekstylia bordowy 

6803332 Lux Wazon ceramiczny Midnight Mystery, kolor czarny, wys. 
14,5 cm 

Wazon dekoracje czarny 

6802904 Lux Wazon szklany MIDNIGHT MYSTERY różowy wys. 28 cm, 
śr. 15,3 cm 

Wazon dekoracje różowy 

6803050 Lux Wazon dolomitowy MIDNIGHT MYSTERY czarny wys. 25 
cm, śr. 11,2 cm 

Wazon dekoracje czarny 

6803290 Lux Wazon ceramiczny MIDNIGHT MYSTERY burgundowy 
wys. 25,5 cm, śr. 14 cm 

Wazon dekoracje bordowy 

2826097 Styler Ramka SANREMO złota 10 cm x 15 cm Ramka dekoracje złoty 

2850071 Knor Ramka ARTE czarna matowa 10 cm x 15 cm Ramka dekoracje czarny 

3225752 Knor Ramka Stare złoto 10 cm x 15 cm Ramka dekoracje złoty 

6802912 Lux Suszony kwiat dekoracyjny MIDNIGHT MYSTERY liliowo-
czarny wys. 95 cm 

Kwiaty dekoracje czarny 

6802920 Lux Suszony kwiat dekoracyjny MIDNIGHT MYSTERY palmy 
liliowy wys. 95 cm 

Kwiaty dekoracje czarny 

      

    6 wnętrze (Skandynawski)       

Indeks Producent Nazwa produktu Typ Grupa Kolor 

6766414 Italux Lampa wisząca SARDO plafon czarny dymiony 3xE27 Lampa oświetlenie czarny 

3146859 Italux Lampa podłogowa FRANKLIN czarna 1x60W E27 Lampa oświetlenie czarny 

6765085 Styler Zegar Glass Clock CONCRETE 20 cm x 60 cm Zegar dekoracje szary 

6618110 Uniglob Zegar DESIGN drewno śr. 40 cm Zegar dekoracje czarny 

2662385 Uniglob Zegar ścienny Primary szary Zegar dekoracje szary 

6618151 Uniglob Zegar DEER śr. 25 cm Zegar dekoracje biały 

6758973 Styler Zegar ścienny WALL śr. 30 cm Zegar dekoracje szary 

3366101 Uniglob Zegar ścienny Gris szary 26 cm x 26 cm Zegar dekoracje szary 

6618169 Uniglob Zegar PANO czarny śr. 30 cm Zegar dekoracje beż 

6231781 Dulux Emulsja Kolory Świata skandynawska prostota 2,5 l #9d9290 Farby szary 
      

    7 wnętrze (Urban Jungle KIDS)       

Indeks Producent Nazwa produktu Typ Grupa Kolor 

6550313 OBI Lampa wisząca BAMBOO śr. 25 cm 1x40W E27 Lampa oświetlenie brąz 

3599032 Sanico Sanico Kinkiet Arthur Rope 1x10W E27 Kinkiet oświetlenie brąz 
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6838940 Multidecor Dywan LOTUS liście 67 cm x 120 cm Dywan tekstylia szary 

  OBI Łóżko EMMA Łóżko Create by 
OBI 

brąz 

6563704 Rasch Tapeta LIŚCIE winylowa na flizelinie zielona Tapeta Tapety zielony 
      

    8 wnętrze (klasyka)       

Indeks Producent Nazwa produktu Typ Grupa Kolor 

4259701 Alfa Alfa Lampa wisząca PARIS E27 Lampa oświetlenie złoty 

4209797 Alfa Lampa podłogowa PARIS Lampa oświetlenie złoty 

6657977 Styler Obrazek FEMININE framepic 50 cm x 70 cm Obrazek dekoracje złoty 

6657985 Styler Obrazek PETALS framepic 50 cm x 70 cm Obrazek dekoracje złoty 

6757892 Styler Obrazek Framepic BIG Love 30 cm x 40 cm Obrazek dekoracje złoty 

6758304 Styler Obraz Framepic VIOLET FLOWERS 50 cm x 70 cm Obrazek dekoracje czarny 

3234291 Decosa Rozeta dekoracyjna DANIELLE 30 cm Ozdoby dekoracje biały 

6375299 Decosa Konsola dekoracyjna 19,5 cm x 20 cm Ozdoby dekoracje biały 

6375232 Decosa Listwa dekoracyjna przysufitowa LOUISE 2 m Ozdoby dekoracje biały 

6479380 Saarpor Lista dekoracyjna GIUSEPPINA 2 m Ozdoby dekoracje biały 

6747570 Egen Gres polerowany SKYFALL 60 x 120 cm Gres Płytki czarny 

 


