
     Regulamin promocji „Przygotuj swoich klientów  na letnie upały” w sieci  HYDROSOLAR 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem promocji „Przygotuj swoich klientów na letnie upały” zwanej dalej promocją jest 

firma FG Poland-KAISAI 

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  SHI HYDROSOLAR oraz poprzez 

www.hydrosolar.pl 

1.5. Wykaz wszystkich Punktów Sprzedaży  SHI HYDROSOLAR dostępny jest na stronie internetowej: 

http://hydrosolar.pl/kontakt/znajdz-placowke/ 

1.6.  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. Uczestnicy promocji powinni prowadzić 

działalność w zakresie wykonawstwa instalacji HVAC oraz posiadać stosowne uprawnienia do 

wykonywania montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych urządzeń 

klimatyzacyjnych. 

1.7. Czas trwania promocji: od 01.05.2017 do 31.07.2017  w Punktach Sprzedaży  SHI HYDROSOLAR oraz 

od 15.05.2017 do 31.07.2017 poprzez www.hydrosolar.pl 

1.8. Promocja ważna do wyczerpania stanów magazynowych. 

1.9. Produktem objętym promocją są klimatyzatory Kaisai Eco wraz ze wspornikiem w komplecie: 

FPKED09KTAWSP  KLIMATYZATOR ŚCIENNY KED-09KTA 2.5/3.2KW oraz  FPKED12KTAWSP  

KLIMATYZATOR ŚCIENNY KED-12KTA 3.4/4.0KW dostępne w sieci dostępne w sieci HYDROSOLAR 

oraz poprzez www.hydrosolar.pl 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

2.1. Warunkiem uczestnictwa w promocji  jest: 

a) zakup produktu w punkcie sprzedaży SHI HYDROSOLAR lub poprzez www.hydrosolar.pl w okresie 

od 01.05.2017 do 31.07.2017. 

http://www.hydrosolar.pl/
http://www.hydrosolar.pl/


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. 

 

3. ZASADY PROMOCJI 

3.1. Przy zakupie w czasie trwania promocji klimatyzatora Kaisai Eco wraz ze wspornikiem pod jednostkę 

zewnętrzną w komplecie: FPKED09KTAWSP  KLIMATYZATOR ŚCIENNY KED-09KTA 2.5/3.2KW lub  

FPKED12KTAWSP  KLIMATYZATOR ŚCIENNY KED-12KTA 3.4/4.0KW w określonej cenie  klient otrzyma 

w cenie kompletu miarkę KAISAI. Promocja jest obowiązująca do wyczerpania stanów 

magazynowych. 

3.2. 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. 

 

 

4. SPOSÓB UZYSKANIA NAGRÓD RZECZOWYCH 

4.1. Uczestnicy biorący udział w programie dokonują zakupu produktu  na podstawie faktur VAT w 

okresie od 01.05.2017 – 31.07.2017r. 

4.2. Nagrody będą wydawane w punkcie sprzedaży SHI Hydrosolar, w którym Uczestnik dokonał zakupu 

produktu w taki sposób, że do zakupionego produktu zostanie dodana miarka. W przypadku zakupu 

poprzez www.hydrosolar.pl nagroda będzie dołączona do produktu i przekazana razem z produktem 

zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem odbioru produktu. 

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. 

 

1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.1. Regulamin promocji  dostępny będzie na stronie internetowej HYDROSOLAR. 

1.2. 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. 

1.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z 

niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora. 

1.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 

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

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

promocją. 


