
 

Katowice, 10.11.2017 

 

REGULAMIN PROMOCJI 

 

I. ORGANIZATOR PROMOCJI I CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

 

1) Organizatorem Konkursu jest PENTAIR THERMAL  MANAGEMENT POLSKA Sp. z o.o.  

zwaną dalej „Pentair”, „Organizator” 

 

2) Promocja zostanie przeprowadzona w oddziałach Dystrybutora na terenie Polski w okresie 

od 15.11.2017 do 28.02.2018 

 

II. UCZESTNICY 

 

 

1. Promocja przeznaczona jest dla klientów/ instalatorów  zwanych dalej 

„Uczestnikami” 

2. W promocji nie mogą uczestniczyć: 

a) Osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem promocji 

b) Małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w pkt. a. 

 

III. CZAS OBOWIĄZYWANIA, ZASADY PROMOCJI  

 

1. Czas trwania promocji:  15.11.2017 do 28.02.2018 

Zasady: 

realizacja przez Uczestników  poniższych progów sprzedaży  w okresie trwania promocji 

zostanie nagrodzona: 

 

 

 

  

 

 

 



 2.000 zł netto- Bluza softshell ( zdjęcie nagrody poglądowe) 

 

 

  
 

 

 

2. Promocją objęta jest każda transakcja na produkty Asortymentu Promocyjnego w 

cenach netto po wcześniej udzielonych rabatach, dokonana przez Uczestników w 

okresie promocji. 

3. Każdy uczestnik ma prawo do otrzymania maximum 4 nagród łącznie. 

4. W sprzedaż promocyjną nie zostaną ujęte „Transakcje Inwestycyjne” chyba, że 

zostało to wcześniej ustalone z Organizatorem.    

 

IV.  ASORTYMENT PROMOCYJNY.  PRODUKTY ZIMOWE 

 Przewody grzejne FrostGuard, sterowniki  FrostGuard Eco 

 Przewody grzejne Frostop,  

 Przewody grzejne ETL 

 Maty EM2-CM 

 Przewody grzejne EM4-CW 

 Przewody grzejne GM2-CW 

 Akcesoria i sterowniki do powyższych 

  

 

V.  ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDANIA NAGRÓD 

1. Nagrody będą przyznane Uczestnikom, którzy zrealizowali minimalny próg sprzedaży 

na podstawie dostarczonego przez Dystrybutora raportu sprzedaży. 



2. Rozliczenie odbywać się będzie w okresie comiesięcznym oraz podsumowującym cały 

okres trwania promocji . 

3. Nagrody będą wręczane do 2 tygodni po otrzymaniu raportu.  

4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź 

rzeczowego w zamian za nagrody. 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia promocji sprawować będzie 

Dystrybutor wspólnie z Organizatorem. 

2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom promocji w 

siedzibie Dystrybutora oraz u przedstawicieli Organizatora. 

3. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane pod rygorem 

nieważności wyłącznie na piśmie do Centrali Dystrybutora i przekazane Pantair 

najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji. Nie 

złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika 

wszelkich roszczeń. 

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych uzyskanych w związku organizacją promocji w celach 

marketingowych. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 października 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, 

poz. 883). Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz prawo do ich 

poprawiania. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na wykorzystywanie i 

przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na 

przyznanie uczestnikowi nagrody. 


