REGULAMIN PROMOCJI
„Wiosenny Pelleton Korzyści”

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Organizatorem promocji pod nazwą „Wiosenny Pelleton Korzyści”, zwanej dalej
„Promocją”, jest firma NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy al.
Jana Pawła II 57, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000030931, NIP 542-02-00-292, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja trwa od 20.03.2019r. do 30.06.2019r. lub do wyczerpania zapasów.
Promocją objęte są następujące modele kotłów PELLUX: Pellux Compact Touch (kod
26100), Pellux 100 20 kW Touch (kod 27601), Pellux 100 30 kW Touch (kod 27602),
Pellux 200 20kW Touch (kod 25180).
Promocją objęte są następujące modele zasobników cwu: zasobnik BIAWAR poziomy
dwupłaszczowy o pojemności 140 litrów typ W-E 140.24.S (kod 16804), zasobnik
PELLUX stojący MEGA z wężownicą spiralną o pojemności 220 litrów typ W-E
220.81P (kod 28613), zasobnik PELLUX stojący MEGA z wężownicą spiralną o
pojemności 300 litrów typ W-E 300.81P (kod 28614).
3. Promocja objętych jest 300 kotłów Pellux oraz 300 zasobników cwu.
4. Celem Promocji jest intensyfikacja sprzedaży kotłów pelletowych Pellux oraz
zasobników cwu Pellux, których sprzedawcą jest Organizator.

II. UCZESTNICY
1. Promocja skierowana jest do Dystrybutorów/Instalatorów Organizatora oraz do
końcowych użytkowników, którzy dokonają zakupu kotła PELLUX za pośrednictwem
Dystrybutora/Instalatora.
2. Dystrybutor/Instalator biorący udział w niniejszej Promocji zobowiązuje się
do przestrzegania regulaminu Promocji.
3. Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

Dystrybutora/Instalatora z powyższego zobowiązania.
4. W Promocji nie mogą uczestniczyć:

za

niewywiązanie

się

a) pracownicy Organizatora
b) inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem Promocji na zlecenie
Organizatora
c) małżonkowie, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w podpunktach a-b.
5. Osoba biorąca udział w Promocji (zwana dalej „Uczestnikiem Promocji”) wyraża
zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

III. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
1. Promocja polega na zapewnieniu możliwości Dystrybutorom/Instalatorom oraz
końcowym użytkownikom skorzystania z jednej z dwóch ofert promocyjnych
przygotowanych przez Organizatora. Zapewnia się do wyboru jedną z dwóch poniżej
opisanych ofert promocyjnych.
1.1.

Oferta promocyjna nr 1, zwana dalej „Kocioł Pellux w niskiej cenie” polega

na obniżeniu przez Organizatora Promocji na czas trwania Promocji ceny katalogowej
modeli kotłów PELLUX objętych Promocją o 1000,00 zł netto przy jednoczesnym
zakupie zasobnika peletu z podajnikiem.
1.2.

Oferta promocyjna nr 2, zwana dalej „Zestaw promocyjny Pellux: kocioł +

zasobnik cwu” polega na możliwości zakupu zestawu promocyjnego złożonego z
objętego Promocją zasobnika cwu w cenie promocyjnej wraz z objętym Promocją
modelem kotła Pellux wraz z zasobnikiem peletu z podajnikiem.
Ceny promocyjne zasobników cwu wchodzących w skład „Zestawu promocyjnego
Pellux: kocioł + zasobnik cwu”:
Zasobnik BIAWAR poziomy dwupłaszczowy o pojemności 140 litrów typ W-E
140.24.S (kod 16804) – cena promocyjna: 1,00 zł netto (podstawowa cena
katalogowa 1150,00 zł netto)
Zasobnik PELLUX stojący MEGA z wężownicą spiralną o pojemności 220 litrów typ
W-E 220.81P (kod 28613) – cena promocyjna: 699,00 zł netto (podstawowa cena
katalogowa 2000,00 zł netto)
Zasobnik PELLUX stojący MEGA z wężownicą spiralną o pojemności 300 litrów typ
W-E 300.81P (kod 28614) ) – cena promocyjna: 999,00 zł netto (podstawowa cena
katalogowa 2500,00 zł netto)

2. Warunkiem zakupu zasobnika cwu w cenie promocyjnej jest równoczesny zakup
objętego Promocją kotłaPellux wraz z zasobnikiem peletu z podajnikiem w ramach
„Zestawu promocyjnego Pellux: kocioł + zasobnik cwu”
3. W okresie Promocji Dystrybutor/Instalator oraz finalny użytkownik mają prawo do
wyboru tylko i wyłącznie jednej oferty promocyjnej spośród dwóch opisanych w pkt.
1 niniejszego Regulaminu: „Kocioł Pellux w niskiej cenie” LUB „Zestaw
promocyjny Pellux: kocioł + zasobnik cwu”.
4. W przypadku wyboru oferty promocyjnej „Kocioł Pellux w niskiej cenie”
Dystrybutor/Instalator nabywa prawo do zakupu kotłów objętych Promocją z
wykorzystaniem cen katalogowych obniżonych o 1000,00 zł netto. Jedocześnie
Dystrybutor/Instalator

zobowiązany jest do odsprzedaży finalnym użytkownikom

zakupionych na ww. zasadach kotłów w cenach nie wyższych niż ceny katalogowe
obniżone o 1000,00 zł netto. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej „Kocioł
Pellux w niskiej cenie” jest równoczesny zakup zasobnika peletu z podajnikiem.
5. W przypadku wyboru oferty promocyjnej „Zestaw promocyjny Pellux: kocioł +
zasobnik cwu” Dystrybutor/Instalator nabywa prawo do zakupu zasobników cwu
objętych Promocją w cenach promocyjnych. Jednocześnie zobowiązany jest do
odsprzedaży końcowym użytkownikom zasobników cwu wchodzących w skład
zestawu promocyjnego w cenach nie wyższych niż ceny promocyjne.
6. „Zestaw promocyjny Pellux: kocioł + zasobnik cwu” sprzedawany jest przez
Organizatora na jednej fakturze. Faktura zawiera minimum trzy oddzielne pozycje:
kocioł Pellux, zasobnik pelletu z podajnikiem oraz zasobnik cwu.
7. „Zestaw promocyjny Pellux: kocioł + zasobnik cwu” wysłany jest do nabywcy w
całości – bez możliwości oddzielnych dostaw poszczególnych urządzeń wchodzących
w jego skład.
8. Dystrybutor/Instalator biorący udział w niniejszej Promocji zobowiązany jest do
złożenia pisemnego zamówienia na produkty objęte Promocją z adnotacją zawierającą
wybór oferty promocyjnej: adnotacja „Kocioł Pellux w niskiej cenie” LUB adnotacja
„Zestaw promocyjny Pellux: kocioł + zasobnik cwu”. Zamówienia należy przesyłać
na adres email: sprzedaz@biawar.com.pl
9. Finalny Użytkownik, aby wziąć udział w Promocji, zobowiązany jest do złożenia
zamówienia u wybranego Dystrybutora/Instalatora wraz z adnotacją zawierającą
wybór oferty promocyjnej. Lista autoryzowanych Dystrybutorów / Instalatorów Pellux
znajduje się na stronie www.pellux.pl

10. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego
w zamian za urządzenia objęte Promocją
11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami specjalnymi Organizatora.
12. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do otrzymania oferty promocyjnej na
osobę trzecią.
13. Jeżeli Uczestnik Promocji nie spełni wszystkich obowiązków przewidzianych
w regulaminie traci prawo do wzięcia udziału w Promocji.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym
Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora pod adresem: NIBE-BIAWAR Sp.
z o.o., al. Jana Pawła II 57 w Białymstoku oraz na stronie internetowej www.pellux.pl
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane pod rygorem
nieważności wyłącznie na piśmie najpóźniej w terminie do dnia 01.09.2019r.
3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni roboczych od daty
wpłynięcia reklamacji. Organizator poinformuje Uczestnika Promocji o sposobie
rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany przez
Uczestnika Promocji w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Udział Uczestnika w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych
w niniejszym regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.
6. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika
nieprawdziwych, niepełnych bądź cudzych danych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii systemu komputerowego
i sieci internetowej.

