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Regulamin promocji nagrzewnicy COSMO w sieci hurtowni HYDROSOLAR   

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem  promocji  nagrzewnicy  COSMO  zwanej  dalej  promocją  jest  firma  FLOWAIR  Głogowski  
i Brzeziński Sp.J. ul. Amona 84, 81‐601 Gdynia  

1.2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.3. Promocja nie podlega przepisom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. 

1.4. Promocja  organizowana  jest  w  Punktach  Sprzedaży  HYDROSOLAR.  Wykaz  wszystkich  Punktów  Sprzedaży  
HYDROSOLAR dostępny jest na stronie internetowej: http://hydrosolar.pl/kontakt/znajdz‐placowke/  

1.5. Uczestnikami  promocji  mogą  być  wyłącznie  przedsiębiorcy,  tj.  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność 
gospodarczą  lub  zawodową  oraz  osoby  prawne  lub  jednostki  organizacyjne  nieposiadające  osobowości 
prawnej,  które  w  okresie  trwania  promocji  prowadzą  działalność  gospodarczą  lub  zawodową  na  terenie 
Rzeczpospolitej  Polskiej.  Uczestnikami  promocji  nie  mogą  być  konsumenci  w  rozumieniu  art.  221  kodeksu 
cywilnego.  

1.6. Czas  trwania  promocji:  od  01.06.2017  do  31.07.2017  roku  lub  do  wyczerpania  ilości  nagród  (ilość  nagród 
została wskazana w pkt 3.3. poniżej). 

1.7. Produktem  objętym  promocją  jest  nagrzewnica  COSMO  HD  SMART  (dalej:  produkt)  dostępna  w  sieci 
HYDROSOLAR. 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI  

2.1. Warunkiem uczestnictwa w promocji  jest: 

a) zakup produktu w jakimkolwiek punkcie sprzedaży HYDROSOLAR w okresie od 01.06.2017 – 31.07.2017 
oraz  

b) brak przeterminowanych zobowiązań płatniczych w stosunku do HYDROSOLAR. 

2.2. Weryfikacja  warunków  uczestnictwa  w  promocji  przeprowadzana  jest  w  punkcie  sprzedaży  HYDROSOLAR 
przez  pracownika  danego  Punktu  Sprzedaży  HYDROSOLAR.  Organizator  nie  ponosi  z  tego  tytułu  żadnej 
odpowiedzialności wobec Uczestnika.  Po  zakończeniu  promocji, HYDROSOLAR  jest  zobowiązany  udostępnić 
Organizatorowi na jego wniosek dokumenty potwierdzające sprzedaż regulatora CTS za 1 zł. 

2.3. Uczestnik  zobowiązany jest do wliczenia wartości nagrody do łącznej wartości uzyskanego dochodu w swoim 
zeznaniu podatkowym. 

 

3. ZASADY PROMOCJI  

3.1. Nagrodą w promocji  dla HYDROSOLAR  za  zakup produktu w okresie  trwania promocji  jest  regulator CTS  za  
1 zł. (dalej: regulator) . 

3.2. Organizator  przewidział  200 nagród w postaci  regulatora. O  przyznaniu  nagrody decyduje  kolejność  zakupu 
produktu w Punkcie Sprzedaży HYDROSOLAR. Nagroda zostanie przyznana wyłącznie przy zakupie pierwszych 
200 produktów.  

3.3. Nagrody  nie  mogą  być  wymienione  na  pieniądze,  jak  również  na  inne  rodzaje  nagród.  Uczestnikowi  nie 
przysługuje  prawo  zastrzegania  szczególnych  cech  nagród,  takich,  jak  np.  kolor, wielkość,  kształt  czy  rodzaj 
nagrody. Nagrody mogą  różnić  się  od wizualizacji  przedstawionych w materiałach  promocyjnych. Wszystkie 
treści  zawarte  w  materiałach  reklamowo‐promocyjnych  dotyczących  niniejszej  promocji  mają  charakter 
poglądowy. Organizator Konkursu  zastrzega  sobie prawo do  zmiany  rodzaju nagrody na  inną o  takiej  samej 
wartości. 
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4. SPOSÓB UZYSKANIA NAGRÓD RZECZOWYCH 

4.1. Uczestnicy  biorący  udział  w  programie  dokonują  zakupu  produktu    na  podstawie  faktur  VAT  w  okresie  od 
01.06.2017 do 31.07.2017.  

4.2. Nagrody będą sprzedawane za 1 zł w punkcie sprzedaży HYDROSOLAR, w którym Uczestnik dokonał zakupu. 
Organizator  informuje,  że  nagrody  wydane  w  niniejszej  promocji  stanowią  dla  Uczestnika  przychód  
z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych. 

4.3. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami 
do uzyskania nagrody innych Uczestników. 

 

5. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ 

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:  

 jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika promocji, 

 za nie przekazanie w terminie lub przekazanie błędnych danych sprzedażowych przez Uczestnika promocji. 

5.2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestników do wysokości wartości nagrody. 

5.3. Organizator  odpowiada  za  pokrycie  kosztu  nagród,  w  wysokości  i  na  zasadach  ustalonych  odrębnie  z 
HYDROSOLAR. Jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora w pozostałym zakresie jest wyłączona. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Regulamin promocji  dostępny będzie na stronie internetowej HYDROSOLAR.  

6.2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania promocji wykluczyć Uczestnika z udziału w promocji, jak 
również  odmówić  mu  przyznania  nagrody,  jeśli  powziął  uzasadnione  podejrzenie,  że  Uczestnik  podejmuje 
działania sprzeczne z Regulaminem.  

6.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z niniejszą 
promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora. 

6.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 

6.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

6.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z promocją. 

 


