
Regulamin Promocji „Przelewy na kartę - totalna wolność!”. 

 

Promocja „Przelewy na kartę - totalna wolność!” skierowana jest wyłącznie do Partnerów 

Handlowych firmy: Hydrosolar. Firma Hydrosolar współpracuje z Ariston Thermo Polska Sp. 

z o.o. w celu dystrybucji produktów Ariston Thermo Polska Sp. z o.o. i zostały zaproszone do  

udziału w Promocji przez Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.  

 

Wykaz wszystkich Punktów Sprzedaży Hydrosolar dostępny jest na stronie internetowej: 

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

 

Celem Promocji jest wsparcie sprzedaży produktów Ariston: NUOS PLUS FS (kody 

urządzenia 3079053, 3079054, 3079055) oraz NUOS EVO SPLIT (kod urządzenia 3079031) 

lub NUOS PRIMO FS (kody urządzenia 3079008, 3079010) dystrybuowanych przez firmy 

zaproszone do promocji. 

 

I. Warunki ogólne 

 

1. Promocja „Przelewy na kartę - totalna wolność!” jest finansowana przez firmę Ariston 

Thermo Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ulicy 

12 Pocieszka 3, kod pocztowy 31-408, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego do 

Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000007774, o kapitale zakładowym 

12.000.000 PLN (dwanaście milionów złotych 00/100), posługującą się nadanym jej 

Numerem Identyfikacji Podatkowej  NIP: 676-13-45-098 oraz numerem REGON: 

351123877.  

2. Organizacja i obsługa Promocji została powierzona firmie MPL Verbum S.A. z siedzibą 

w Poznaniu przy ulicy Szelągowskiej 45A, wpisanej przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, Sąd Gospodarczy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000372990,  

o kapitale zakładowym 244 444,40 złotych,  posługującej  się  nadanym  jej  Numerem  

Identyfikacji  Podatkowej 778-12-26-405 oraz regonem 630922602, zwanej dalej 

Organizatorem Promocji.  

3. Produkty premiowane w Promocji: NUOS PLUS FS (kody urządzenia 3079053, 3079054, 

3079055) oraz NUOS EVO SPLIT (kod urządzenia 3079031) lub NUOS PRIMO FS (kody 

urządzenia 3079008, 3079010) zakupione w Hydrosolar w trakcie trwania Promocji. 

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


4. Promocja obejmuje zakup produktów premiowanych w okresie od 01.02.2017 do 

31.03.2017 lub do wyczerpania zapasów nagród promocyjnych.  

5. Nagrodą w Promocji jest przelew na kartę VISA MY ARISTON o wartościach zależnych 

od zakupionego produktu premiowanego: 

5.a. 420 zł za pompę NUOS PLUS FS lub NUOS EVO SPLIT, (na kwotę 420 zł składają 

się: podstawowa wartość przelewu - 225 zł oraz podwyższona - promocyjna wartość 

przelewu - 195 zł) 

5.b. 320 zł za pompę NUOS PRIMO FS: (na kwotę 320 zł składają się: podstawowa 

wartość przelewu - 150 zł oraz podwyższona - promocyjna wartość przelewu - 170 zł) 

5.c. Dodatkowa, podwyższona - promocyjna wartość przelewu dotyczy tylko urządzeń 

zakupionych w Hydrosolar. 

6. Uczestnikiem Promocji może być Partner Handlowy, który w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej dokonuje zakupu produktów premiowanych: NUOS PLUS FS, 

NUOS EVO SPLIT, NUOS PRIMO FS w firmie: Hydrosolar a następnie dokonuje 

odsprzedaży tych produktów na terenie Polski. Przystępując do Promocji, Partner 

Handlowy spełnia i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a także wyraził chęć 

udziału w Promocji w punkcie sprzedaży Hydrosolar.  

7. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które w trakcie trwania Promocji 

prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie handlu i instalacji pomp 

ciepła na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej „Uczestnikami”. Uczestnikiem 

Promocji nie może być: osoba nabywająca Produkty jako konsument  

w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, ani firmy: Hydrosolar włączając w to podmioty 

powiązane kapitałowo z tą firmą, właścicieli tej firmy, pracowników  

i członków ich rodzin. 

8. Nagrody wymienione w punkcie 5 wydawane są w ramach programu MY ARISTON. 

Uczestnik promocji akceptuje regulamin programu MY ARISTON na stronie internetowej 

www.myariston.pl przed zamówieniem przelewu na kartę VISA MY ARISTON. 

9. Organizator promocji po zakończeniu trwania promocji usunie z bazy danych programu 

MY ARSITON wszystkie dane Uczestników promocji, którzy zarejestrowali się po raz 

pierwszy do programu MY ARISTON w czasie trwania promocji oraz ich pierwszym 

zarejestrowanym urządzeniem w programie był Produkt premiowany w promocji wraz  

z kodem promocyjnym. 

 

http://www.myariston.pl/


II. Warunki uczestnictwa w Promocji: 

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest akceptacja przecz Uczestnika Promocji  

niniejszego Regulaminu, udostępnionego Uczestnikowi przed rozpoczęciem Promocji, 

dostępnego u Dystrybutorów produktów Ariston, biorących udział w promocji to jest: 

Hydrosolar oraz w siedzibie Organizatora, oraz spełnienie pozostałych warunków 

opisanych w niniejszym Regulaminie. 

2. Do każdej zakupionej u Dystrybutorów produktów Ariston, biorących udział w promocji 

stojącej pompy ciepła Ariston NUOS PLUS FS, NUOS EVO SPLIT, NUOS PRIMO FS, 

Instalator otrzymuje pakiet: ulotkę z loginem i hasłem do strony programu MY ARISTON, 

kartę płatniczą VISA MY ARTISTON wraz z kodem numerycznym na przelew  

o podwyższonej – promocyjnej wartości. 

3. Instalator otrzymuje nagrodę - przelew na kartę VISA MY ARISTON wykonując poniższe 

czynności: 

3.a. loguje się loginem i hasłem z ulotki z pakietu z pkt. 2 na stronie programu MY 

ARISTON www.myariston.pl (wzór ulotki - załącznik numer 2 do tego regulaminu), 

3.b. uzupełnia swoje dane w formularzu rejestracji i akceptuje regulamin programu MY 

ARISTON, 

3.c. rejestruje zakupione urządzenie wprowadzając kod numeryczny z naklejki Ariston, 

dostępnej na zakupionym urządzeniu w zakładce „Rejestracja sprzedaży” na stronie 

www.myariston.pl (wzór naklejki - załącznik numer 1 do tego regulaminu), 

3.d. dodatkowo wpisuje kod promocyjny z ulotki z pakietu z pkt. 2 po wykonaniu 

czynności z pkt. 3.c. w zakładce „Rejestracja sprzedaży” na stronie www.myariston.pl 

(wzór ulotki - załącznik numer 2 do tego regulaminu), 

3.e. po wykonaniu czynności z punktów 3.a/b/c/d Instalator otrzymuje punkty na swoim 

koncie w programie MY ARSITON, które zamienia na przelew w zakładce „Nagrody” na 

stronie www.myariston.pl. 

4. Wartość punktów z punktu 3.e. odpowiada wartości przelewów z zapisu tego regulaminu: 

I. Warunki ogólne punkt 5. 

5. Promocja nie łączy się z innymi akcjami wspierającymi sprzedaż produktów Ariston. 

6. Uczestnik Promocji może zakupić dowolną liczbę produktów promocyjnych i otrzymać 

wielokrotność nagród promocyjnych z zachowaniem warunków tego regulaminu. 

7. Uczestnik Promocji nie może  przenosić prawa do odbioru nagrody na osoby trzecie. 

http://www.myariston.pl/
http://www.myariston.pl/
http://www.myariston.pl/
http://www.myariston.pl/


8. Do 30 kwietnia 2017 r. istnieje możliwość domówienia przez Dystrybutora biorącego 

udział  w promocji wybranej pompy z promocji dla wybranych Instalatorów na zasadach 

promocyjnych od Sponsora promocji. 

9. Dodatkowe zamówienie pompy z promocji wraz z pakietem promocyjnym przez 

Dystrybutora u Sponsora promocji musi zawierać dopisek "promocja" na formularzu 

zamówienia. 

10. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wysokości 

wartości przysługującej mu nagrody. 

 

III. Składanie i rozpatrywanie reklamacji 

 

1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie 14 

dni roboczych od daty otrzymania nagrody promocyjnej. 

2. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Organizatora Promocji: MPL Verbum 

SA, ul. Szelągowska 45a, 61-626 Poznań lub mailowo na adres poczty elektronicznej: 

biuro@verbum.com.pl. 

3. O terminie zgłoszenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego lub data 

otrzymania przez Organizatora wiadomości emailem. 

4. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Uczestnik Promocji, który otrzymał nagrodę, będącą przedmiotem reklamacji, 

zobowiązany jest: 

- skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem i jeśli wymaga tego sytuacja odesłać 

reklamowaną nagrodę do Siedziby Organizatora po zaciągnięciu opinii Organizatora. 

6. Reklamacji nie podlegają produkty: 

- eksploatowane niezgodnie z przeznaczeniem nagrody, 

- z naruszoną konstrukcją fizyczną spowodowaną ingerencją Uczestnika Promocji. 

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji wadliwy towar zostanie odesłany do 

Uczestnika Promocji na jego koszt lub pozostanie w siedzibie Organizatora po 

konsultacji Organizatora z Uczestnikiem. 

8. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację  

w możliwie najszybszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni (termin podstawowy) od daty 

otrzymania towaru reklamowanego. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się podjęcie 

decyzji przez Organizatora, czy postanawia uwzględnić reklamację i w jaki sposób, czy 

też odmówić uwzględnienia reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia 



reklamacji dostawa naprawionego lub wymienionego produktu odbywa się w terminie, 

wskazanym w pkt 12 poniżej. 

9. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, Organizator może dokonać - naprawy 

wadliwego produktu lub wymiany produktu na nowy, wolny od wad. 

10. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Organizator w porozumieniu ze Sponsorem. 

11. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem, na życzenie Uczestnika Promocji, 

zobowiązuje się do udzielenia informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji. 

12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji naprawiony, bądź wymieniony 

produkt zostaje dostarczony Uczestnikowi Promocji po zakończeniu okresu trwania 

Promocji – w terminie 15 dni roboczych, liczonym od dnia uznania reklamacji.  

13. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu 

obsługi reklamacji, jeżeli z przyczyn niezależnych od Sponsora i Organizatora 

zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Każdy z Uczestników Promocji może w dowolnym momencie zrezygnować  

z uczestnictwa składając pisemne oświadczenie o rezygnacji do Organizatora Promocji. 

2. Uczestnik Promocji oświadcza, iż przed przystąpieniem do Promocji zapoznał się  

z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia, a także spełnia 

określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji. 

3.  Naruszenie postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do ograniczenia przez 

Organizatora uprawnień Uczestnika wynikających z przystąpienia do Promocji. 

4. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo zmiany treści 

Regulaminu i Nagród, przy czym ewentualne zmiany nie mogą być niekorzystne dla 

Uczestników. O wszystkich zmianach warunków i zasad udziału w Promocji Uczestnicy 

zostaną poinformowani co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmian. 

5.  Wszelkie informacje dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacyjny i nie 

stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. 

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

7.  Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w sądzie 

właściwym ze względu na siedzibę Organizatora. 

8.    Wszystkie pytania dotyczące Promocji można kierować na adres Organizatora. 



9.  Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo do wydłużenia, 

zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny,  

z zachowaniem obowiązku  powiadomienia Uczestników Promocji. 

 

Załącznik numer 1.  

Naklejka MY ARISTON z kodem numerycznym dostępna na zakupionych urządzeniach 

Ariston. Kod numeryczny dostępny jest na naklejce pod zdrapką. 

 

Załącznik numer 2. 

Ulotka z loginem i hasłem do programu MY ARISTON oraz kodem promocyjnym. 

 


