REGULAMIN PROMOCJI
„MONOBLOK: Odkryj sekret powietrznej pompy ciepła”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „MONOBLOK: Odkryj sekret powietrznej pompy ciepła”, w skrócie „MONOBLOK” jest firma
STIEBEL ELTRON POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Działkowej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000211103, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Czas trwania promocji „MONOBLOK”: od 1 kwietnia 2019r. do 30 listopada 2019r. lub do wyczerpania zapasów.
3. Promocją „MONOBLOK” objętych jest 100 sztuk zestawów monoblokowej, powietrznej pompy ciepła HPA-O 8 CS Plus
wraz z modułem hydraulicznym HM Trend. Pełna nazwa zestawu: HPA-O 8CS Plus Set flex. Nr katalogowy: 239054.
4. Promocja „MONOBLOK” skierowana jest do Klienta Końcowego (Użytkownika), który zarejestruje się (wypełni
formularz) na stronie internetowej Organizatora, poświęconej promocji „MONOBLOK” i dokona zakupu zestawu
HPA-O 8CS Plus Set flex za pośrednictwem Partnera Handlowego (Dystrybutora/Instalatora) Organizatora oraz spełni
warunki wymienione w niniejszym regulaminie.
5. Użytkownikiem urządzeń objętych akcją „MONOBLOK” nazywamy osobę fizyczną, bądź firmę, która dokona zakupu
zestawu w czasie trwania promocji. Osoba fizyczna lub firma będzie ostatecznym właścicielem w/w urządzeń.
6. Promocja „MONOBLOK” polega na:
› obniżeniu ceny katalogowej zestawu HPA-O 8CS Plus Set flex o 5.950,- zł. netto. Wartość zestawu w okresie
promocji wynosi 19.950,- zł. netto.
› kontrola systemu przed uruchomieniem odbędzie się na koszt Organizatora.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami pomp ciepła prowadzonymi przez Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia promocji „MONOBLOK” przed jej końcem lub w przypadku
wyczerpania zestawów promocyjnych.

Zasady i realizacja promocji
1. Aby skorzystać z promocji „MONOBLOK” należy:
Krok 1. Użytkownik rejestruje się za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie Organizatora
www.pompaciepla.com.pl/monoblok poświęconej Promocji w terminie do 30 listopada 2019r.
Krok 2. Użytkownik otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia rejestracji. Organizator zobowiązany jest do
kontaktu z Użytkownikiem w celu rozpoczęcia procedury realizacji promocji „MONOBLOK”.
Krok 3. Użytkownik dokonuje wyboru Partnera Handlowego Organizatora i wspólnie z nim dobiera urządzenie do
swoich potrzeb. Użytkownik podpisuje umowę na dostawę urządzenia z terminem realizacji do 30 dni.
Krok 4. Wybrany Partner Handlowy uzgadnia datę dostawy urządzeń w Dziale Logistyki Organizatora.
Krok 5. Wysłanie urządzeń pod wskazany adres następuje zgodnie z potwierdzonym przez Organizatora terminem.
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Gwarancja
1. Pompy ciepła objęte akcją promocyjną „MONOBLOK” podlegają standardowym warunkom gwarancyjnym pomp
ciepła Stiebel Eltron, zgodnie z aktualną kartą gwarancyjną serii PB.

Postanowienia końcowe
1. Udział Użytkownika w promocji „MONOBLOK” oznacza jego akceptację zasad promocji „MONOBLOK” zawartych w
niniejszym regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
w promocji „MONOBLOK”.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ulepszeń i zmian technicznych urządzeń w czasie trwania akcji. Funkcjonalność
oraz parametry techniczne odpowiednich urządzeń pozostaną na poziomie pozwalającym na zastępowalność wersji.
4. Zasady przeprowadzania promocji „MONOBLOK” określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
5. Dane Użytkownika będą przetwarzane 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 Ustawa z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych.
6. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Działkowej 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w promocji.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
7. Podając dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera STIEBEL ELTRON Polska.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019r. i obowiązuje przez okres trwania promocji „MONOBLOK”.
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