REGULAMIN PROMOCJI
„Szwedzka dotacja do kotłów peletowych PELLUX”
I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Organizatorem promocji pod nazwą „„Szwedzka dotacja do kotłów
peletowych PELLUX”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma NIBE-BIAWAR
Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy al. Jana Pawła II 57, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000030931, NIP 542-02-00-292, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja trwa od 01.09.2016r. do 30.11.2016r. lub do wyczerpania zapasów.
Promocją objętych jest łącznie 100 szt. kotłów peletowych PELLUX 100,
PELLUX 200 TOUCH, PELLUX COMPACT, PELLUX COMPACT TOUCH
wraz z palnikami adekwatnymi do każdego rodzaju kotła.
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.
4. Celem Promocji jest intensyfikacja sprzedaży kotłów peletowych Pellux,
których sprzedawcą jest Organizator.
II. UCZESTNICY
1. Promocja skierowana jest do końcowych użytkowników, którzy dokonają
zakupu

kotła

peletowego

Pellux

za

pośrednictwem

Autoryzowanego

Dystrybutora/Instalatora i spełnią warunki wymienione w niniejszym
regulaminie.
2. Wybrany

przez

końcowego

użytkownika

Dystrybutor/Instalator,

musi

pisemnie zobowiązać się do przestrzegania regulaminu Promocji i spełnić
warunki niniejszego regulaminu.
3. Montaż i uruchomienie zakupionego w promocji kotła peletowego Pellux musi
być dokonane przez wykwalifikowanego Autoryzowanego Instalatora kotłów
peletowych Pellux.
4. Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

Dystrybutora/Instalatora z powyższego zobowiązania.

niewywiązanie

się

5. W Promocji nie mogą uczestniczyć:
a) pracownicy Organizatora
b) inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem Promocji na
zlecenie Organizatora
c) małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w
podpunktach a-b.
6. Osoba biorąca udział w Promocji (zwana dalej „Uczestnikiem Promocji”)
wyraża

zgodę

na

zastosowanie

wszystkich

postanowień

niniejszego

regulaminu.
III. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
1. Promocja, zwana dalej „Dotacją”, polega na obniżeniu na czas jej trwania ceny
katalogowej zestawów z kotłami peletowymi obniżenie ceny katalogowej o
2000,00 zł netto przez Organizatora Promocji:
stara cena

nowa cena

dotacja

PELLUX COMPACT 12 + palnik pelletu PBMAX12

9 300 zł

7 300 zł

2 000 zł

PELLUX COMPACT TOUCH 12 + palnik pelletu
PBMAX12 (dostępny po 15.10.2016)

9 800 zł

7 800 zł

2 000 zł

PELLUX 100 / 20kW + palnik pelletu PBMAX20

9 800 zł

7 800 zł

2 000 zł

PELLUX 100 / 30kW + palnik pelletu PBMAX30

12 700 zł

10 700 zł

2 000 zł

PELLUX 200 TOUCH + palnik pelletu PBMAX20

12 400 zł

10 400 zł

2 000 zł

2. Dotacja obowiązuje wraz z zakupem zasobnika i podajnika peletu
marki PELLUX.
3. Promocją objętych jest łącznie 100szt. kotłów peletowych, wymienionych w
pkt.1.
4. Każdy

Uczestnik

Promocji

może

dokonać

jednorazowo

rezerwacji,

zamówienia i zakupu tylko jednego zestawu kotła peletowego objętego
Promocją.
5. Uczestnik Promocji lub Dystrybutor zamawiający kocioł w imieniu
Uczestnika zobowiązany jest w chwili składania zamówienia do

podania nazwiska Autoryzowanego Instalatora kotłów peletowych
Pellux, który będzie montował i uruchamiał kocioł.
6. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu
pieniężnego w zamian za urządzenia objęte Promocją, wymienione w pkt 1.
7. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody w
Promocji na osobę trzecią.
8. Jeżeli Uczestnik Promocji nie spełni wszystkich obowiązków przewidzianych w
regulaminie, prawo do otrzymania dotacji przez taką osobę wygasa.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym
Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora pod adresem: NIBE-BIAWAR
Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 57 w Białymstoku oraz na stronie internetowej
www.biawar.com.pl.
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane pod rygorem
nieważności wyłącznie na piśmie najpóźniej w terminie do dnia 30.11.2016r.
Nie złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez
Uczestnika Promocji wszelkich roszczeń.
3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni roboczych od
daty wpłynięcia reklamacji. Organizator poinformuje Uczestnika Promocji o
sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany
przez Uczestnika Promocji w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.
4. Udział Uczestnika w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji
zawartych w niniejszym regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.
6. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin.
Wszelkie

materiały

promocyjno-reklamowe

mają

charakter

wyłącznie

informacyjny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika
nieprawdziwych, niepełnych bądź cudzych danych.

8. Organizator

nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii systemu

komputerowego i sieci internetowej.
9. Dane uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami
ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze
zm.). Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest NIBEBIAWAR Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy al. Jana Pawła II 57.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału
w Promocji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
10. Podając dane osobowe, Uczestnik Promocji wyraża zgodę na otrzymywanie
Newslettera NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
11. Dane osobowe Uczestnika mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne
dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.

