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Regulamin konkursu „Kierunek Finlandia !!!” 
 

 

Postanowienia ogólne: 
1) Organizatorem akcji promocyjnej jest ConceptAir s.c. z siedzibą na ulicy Płochocińskiej 19,  

03-191 Warszawa. 

2) Akcja promocyjna trwa od 10.06.2015 do 31.08.2015. 

3) W akcji promocyjnej mogą wziąć udział tylko i wyłącznie podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej. 

4) Akcja promocyjna ma na celu zwiększenie sprzedaży oraz spopularyzowanie produktów firmy Vallox 

Oy. 

Zasady akcji promocyjnej: 
1) Uczestnikiem nazywa się osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 

prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej oraz będącą klientem firmy 

ConceptAir s.c. 

2) Nagrodą jest wyjazd szkoleniowy do Finlandii w 2015 roku. 

3) Maksymalnie trzech uczestników może otrzymać nagrodę. 

4) Warunkiem otrzymania nagrody jest dokonanie zakupu jednostek wentylacyjnych  

z odzyskiem ciepła firmy Vallox Oy na kwotę 25000 PLN netto. 

5) Warunkiem zaliczenia zamówienia na poczet konkursu jest zaksięgowanie wpłaty przez firmę 

ConceptAir. 

6) Uczestnik może zrealizować zakupy na dowolnej ilości faktur. 

7) Trzech pierwszych uczestników, którzy spełnią warunki zawarte w punkcie 4) niniejszego 

regulaminu otrzyma nagrodę. 

8) O kolejności i otrzymaniu nagrody decyduje data zaksięgowania opłaty za fakturę przekraczającą 

saldo 25 000 PLN 

9) Warunkiem odbioru nagrody jest przedstawienie faktur zakupowych na ustaloną kwotę oraz 

wyznaczenie beneficjenta nagrody. 

10) Organizator zobowiązuje się do wyznaczenia opiekuna podczas wyjazdu. 

11) Każdy uczestnik ma prawo uzyskania informacji o stanie swojego salda. 

12) Organizator nie udziela informacji o stanie konta innych uczestników konkursu. 

13) Uczestnik może przyłączyć się do akcji promocyjnej w dowolnym momencie poprzez dokonanie 

zakupu jednostki wentylacyjnej z odzyskiem ciepła firmy Vallox Oy. 

Postanowienia końcowe: 
1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje jednostronnie 

organizator. 

3) Informację dotyczącą akcji promocyjnej można otrzymać w siedzibie firmy, pod adresem e-mail 

biuro@conceptair.pl oraz pod numerem telefonu 512-854-032. 
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