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REGULAMIN PROMOCJI 

„Pełen komfort - 4 lata gwarancji!” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem promocji „Pełen komfort - 4 lata gwarancji!”, zwanej dalej „Promocją”, 

mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000029692, 

o numerze NIP 521-008-43-88, o numerze REGON 011020824, kapitał zakładowy 

272 731 500,00 PLN w pełni opłacony, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

1.2. Działania związane z przeprowadzeniem Promocji wykonuje spółka Grupa 3  

Sp. z o.o. (dawniej: Grupa 3 Stanisław Jasonek Sp. J.) z siedzibą w Krakowie, przy 

ul. Chocimskiej 35/2, 30-057 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 

0000445352, o numerze NIP 676-20-48-497, o numerze REGON 351424159,kapitał 

zakładowy 100 000,00 PLN działająca w imieniu i na rzecz Organizatora, zwana dalej 

„Koordynatorem”. 

 

1.3. Promocja trwa od 2 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  

 

1.4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.  

 

1.5. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupu 

produktów objętych Promocją w placówkach handlowych znajdujących się na terenie 

Polski oraz w polskich sklepach internetowych (pod pojęciem „polskiego sklepu 

internetowego” rozumie się sklep prowadzony przez przedsiębiorcę mającego 

siedzibę na terytorium Polski, do zakupów w którym znajduje zastosowanie prawo 

polskie), sprzedających w ramach prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej produkty objęte Promocją.  

 
1.6. Zgłoszenie udziału w Promocji następuje za pomocą wysłania wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego, skanu dowodu zakupu i skanu karty gwarancyjnej na 

adres: klimatyzatory@grupa3.com.pl  
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1.7. Celem Promocji jest promocja wskazanych w punkcie 2.1. niniejszego regulaminu 

produktów, których producentem lub dystrybutorem jest Organizator (zwanych dalej 

„Produktami”), służąca zwiększeniu ich sprzedaży. 

 
1.8. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami organizowanymi przez 

Electrolux Poland Sp. z o.o. w czasie jej trwania. 

 
 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W 

PROMOCJI 

 

2.1. Promocją objęte są klimatyzatory marki Electrolux wymienione w Załączniku nr 1  

do niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość poszerzenia listy 

klimatyzatorów zawartej w Załączniku nr 1 o dalsze modele klimatyzatorów 

wprowadzane do sprzedaży. 

 

2.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych, które spełniają wszystkie 

poniższe warunki: 

 

a) ukończyły 18 rok życia; 

b) posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

d) kupują Produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego 

(ustawa z dn. 16 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. 

zm.). W Promocji mogą zatem uczestniczyć osoby fizyczne będące 

jednoosobowymi przedsiębiorcami, jeżeli zakup Produktów nie ma 

bezpośredniego związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, 

e) w okresie od 2 maja 2013 r. do 10 stycznia 2014 r. (liczy się moment dotarcia 

zgłoszenia na wskazany adres e-mail) dokonają zgłoszenia do Promocji Produktu 

zakupionego w czasie jej trwania tj. od 2 maja 2013 do 31 grudnia 2013 r., za 

pomocą zgłoszenia przesłanego na adres klimatyzatory@grupa3.com.pl, 

wypełniając formularz rejestracyjny znajdujący się (do wydrukowania) na stronie 

internetowej www.electrolux.pl i podając następujące dane: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania lub adres do korespondencji (miejscowość, ulica, numer domu lub 

lokalu, kod pocztowy), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer 

dowodu zakupu (paragonu lub faktury), jak również model zakupionego 

urządzenia, jego numer seryjny i kod PNC. W ramach rejestracji konieczne jest 
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przesłanie skanu formularza rejestracyjnego, skanu dowodu zakupu Produktu 

(paragonu fiskalnego lub faktury) oraz skanu Karty Gwarancyjnej zawierającego 

jej unikatowy numer i dane urządzenia. Do prawidłowej rejestracji niezbędne jest 

przesłanie skanu formularza z podaniem wszystkich powyższych danych oraz 

przesłanie skanu paragonu/faktury oraz skanu Karty Gwarancyjnej. Z momentem 

zatwierdzenia formularza rejestracyjnego, osoba spełniająca wszystkie warunki, o 

których mowa w niniejszym punkcie 2.2., staje się uczestnikiem Promocji (dalej 

jako: „Uczestnik”).  

 

2.3. W Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele (współwłaściciele), wspólnicy, lub 

osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej (na podstawie umowy o pracę, 

umowy zlecenia etc.) w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej, prowadzących 

sprzedaż Produktów Organizatora oraz członkowie ich rodzin.  

 

2.4. Przez członków rodziny, o których mowa w punkcie 2.3., rozumie się: wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków,  

kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

2.5. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie 

dobrowolne. 

 
2.6. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia udziału w Promocji otrzyma na podany w 

zgłoszeniu adres e-mail potwierdzenie rejestracji w Promocji, a także informację o 

przeprowadzaniu weryfikacji prawidłowości jego zgłoszenia. 

 

2.7. Podstawą uznania zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania nagrody może 

być m.in. podanie w zgłoszeniu danych lub dołączenie dowodu zakupu dotyczących 

zakupionego Produktu zbieżnych z danymi Produktu/dowodem zakupu zgłoszonymi 

w ramach Promocji przez tę samą lub inną osobę. W przypadku dokonania 

zgłoszenia w oparciu o te same dane dotyczące Produktu/ten sam dowód zakupu 

przez różne osoby, Organizator dokona weryfikacji posiadania przez zgłaszających 

się, oryginałów dokumentów dotyczących zakupionych Produktów niezbędnych do 

dokonania zgłoszenia udziału w Promocji. Odmowa udostępnienia oryginałów takich 

dokumentów do wglądu Organizatora lub osoby działającej w imieniu Organizatora 

oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w Promocji.  
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III. NAGRODY W PROMOCJI I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

 

3.1. Nagrodą w Promocji jest przedłużenie zwykłego dwuletniego okresu gwarancji na 

nabyty przez Uczestnika Produkt zgłoszony w Promocji do lat czterech (to jest o dwa 

lata). 

 

3.2. Szczegółowe warunki gwarancji, w tym prawa i obowiązki stron, określają „Warunki 

gwarancji dla Uczestników Promocji”, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. Warunki gwarancji dla Uczestników Promocji różnią się od 

standardowych warunków gwarancji przedłużonym okresem gwarancji.  

 

3.3. Nagrody otrzymują wszyscy Uczestnicy, którzy spełnili warunki Promocji określone w 

niniejszym Regulaminie. Nagroda jest przyznawana w postaci Certyfikatu ze 

wskazaniem danych Produktu objętego niniejszą Promocją, którego Certyfikat 

dotyczy.  

 

3.4. Nagrody w Promocji zostaną wydane uprawnionym do ich otrzymania Uczestnikom w 

terminie 21 dni od dnia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do Promocji. Weryfikacja 

zgłoszenia następuje w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowego 

skanu formularza rejestracyjnego wraz ze skanami wymaganych dokumentów, za 

pośrednictwem adresu: klimatyzatory@grupa3.com.pl. Nagrody zostaną przesłane do 

Uczestników przesyłką poleconą, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. 

Uczestnik potwierdza otrzymanie nagrody własnoręcznym podpisem. Organizator 

zastrzega sobie możliwość poproszenia przez osobę doręczającą nagrodę o 

okazanie przez Uczestnika oryginału dowodu zakupu, którego skan został przesłany 

w ramach zgłoszenia do Promocji.  

 

3.5. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Certyfikatu pomimo dwukrotnej awizacji 

i zwrotu przesyłki do Koordynatora, nagroda nie zostanie Uczestnikowi wydana.  

 

3.6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.  

 
3.7. Uczestnik, który spełnił warunek opisany w punkcie 2.2. niniejszego regulaminu i 

otrzymał nagrodę, o której mowa w punkcie 3.1., może brać udział w Promocji kolejny 

raz, jednak każdorazowo musi się zarejestrować w Promocji wysyłając kompletne 
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zgłoszenie na adres klimatyzatory@grupa3.com.pl, dotyczące Produktu dotąd nie 

zgłoszonego w ramach Promocji. 

 

3.8. Uczestnik nie może żądać wypłaty nagrody w gotówce bądź przekazania jej w innej 

niż wskazana w punkcie 3.3. niniejszego regulaminu formie. 

 

3.9. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uczestnictwa w Promocji i uzyskania 

nagrody na osoby trzecie. 

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

4.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres: 

Grupa 3 Sp. z o.o., ul. Chocimska 35/2, 30-057 Kraków z dopiskiem „Pełen komfort” 

lub za pośrednictwem e-maila na adres: klimatyzatory@grupa3.com.pl z tematem  

e-maila: „Pełen komfort”, do dnia 28 lutego 2014 r. O zachowaniu terminu składania 

reklamacji decyduje data nadania przesyłki/e-maila, pod warunkiem dotarcia 

reklamacji na powyższy adres e-mail do dnia  7 marca 2014 r. 

 

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.  

 

4.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak 

również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

 

4.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu. 

 

4.5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony e-mailem wysłanym na 

adres e-mailowy podany w reklamacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

reklamacji. 

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 

 

5.1. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy  

z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U.  

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie i na potrzeby przeprowadzenia 

Promocji objętej Regulaminem.  
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5.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Promocji jest 

Electrolux Poland Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa. Dane tych osób 

przetwarzane będą przez podmioty działające na zlecenie administratora  

w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.  

 

5.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia 

udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

6.1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.electrolux.pl oraz w siedzibie 

Organizatora.  

 

6.2. Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy regulamin.  

 

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika 

nieprawdziwych bądź cudzych danych, a zwłaszcza za wynikającą stąd niemożność 

wydania nagrody. 

 
Załącznik nr 1: 

Lista modeli objętych promocją 
 
Klimatyzatory ComfortCoolMulti (Multisplit) 
 
EXM09HV1WI 

EXM09HV1WI 

EXM18HV1WE 

EXM09HV1WI 

EXM12HV1WI 

EXM21HV1WE 

EXM12HV1WI 

EXM12HV1WI 

EXM24HV1WE 

 
Klimatyzatory EcoHeat (Pompa ciepla z zestawem zimowym) 
   
EXH09HL1WI 

EXH09HL1WE 

EXH12HL1WI 

EXH12HL1WE 

 
Klimatyzatory EcoCool (Heating&Cooling) Chłodzenie i Ogrzewanie 
 
EXI09HL1WI 
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EXI09HL1WE 

EXI12HL1WI 

EXI12HL1WE 

EXI18HL1WI 

EXI18HL1WE 

 
Klimatyzatory ComfortCool (Heating&Cooling)  Chłodzenie i Ogrzewanie 
 
EXI09HD1WI 

EXI09HD1WE 

EXI12HD1WI 

EXI12HD1WE 

EXI18HD1WI 

EXI18HD1WE 

 
(WI - jednostka wewnętrzna, WE- jednostka zewnętrzna) 
 
 

 

Załącznik nr 2: 

Warunki gwarancji dla Uczestników Promocji 

Gwarant: 

Electrolux Poland Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 5/7  

01-217 Warszawa 

e-mail: reklamacje@electrolux.pl 

www.electrolux.pl 

 

WARUNKI GWARANCJI NA KLIMATYZATORY TYPU SPLIT 
Gwarancja Produktu 
1. Electrolux Poland Sp. Z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Gwarant”) gwarantuje 
niniejszym sprawne działanie produktu wskazanego w Karcie Gwarancyjnej (dalej „Produkt”) 
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. 
Uprawnionym do korzystania z gwarancji jest nabywca wskazany w Karcie Gwarancyjnej 
(dalej „Nabywca”). 
2. Wszelkie obowiązki Gwaranta wynikające z niniejszej gwarancji realizować będzie 
podmiot wskazany w Karcie Gwarancyjnej (dalej „Serwis Autoryzowany”). Serwis 
Autoryzowany dokonuje również montażu i uruchomienia Produktu. 
3. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej gwarancji, zakres niniejszej gwarancji obejmuje 
bezpłatne dostarczenie części zamiennych oraz wykonanie koniecznych napraw Produktu. 
4. Uprawnienia z gwarancji przysługują Nabywcy przez okres 24 miesięcy od daty 
uruchomienia Produktu, lecz nie dłużej niż 36 miesięcy od daty sprzedaży Produktu, 
zgodnie z warunkami podanymi poniżej. W przypadku niewykonania Przeglądów 
Gwarancyjnych okres niniejszej gwarancji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty 
uruchomienia Produktu. 
5. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie Produkt, w związku z tym nie dotyczy instalacji 
czynnika chłodniczego, instalacji odprowadzenia skroplin, instalacji zasilania i sterowania 
wykonywanych przez firmę instalacyjną. 
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6. Nabywca zobowiązany jest do dbania o należyte wypełnianie Karty gwarancyjnej, w 
szczególności odpowiedzialny jest za dopilnowanie dokonywania prawidłowych i dokładnych 
wpisów. W przypadku naruszenia tego obowiązku przez Nabywcę niniejsza gwarancja traci 
ważność. 
 
Zakres gwarancji 
1. Niniejszą gwarancja objęte są wady i awarie Produktu spowodowane wadliwymi częściami 
i/lub wadami produkcyjnymi. 
2. Warunkiem realizacji uprawnień z niniejszej gwarancji jest przedstawienie przez Nabywcę 
łącznie: 
- prawidłowo wypełnionej Karty gwarancyjnej, 
- ważnego paragonu/faktury zakupu z datą sprzedaży zgodną z datą w Karcie gwarancyjnej, 
- prawidłowo wypełnionego Rejestru przeglądów gwarancyjnych 
- zgłoszenia serwisowego z precyzyjnym opisem wady lub awarii. 
3. Awarie i wady produktu ujawnione w okresie trwania niniejszej gwarancji będą usuwane 
przez Serwis Autoryzowany bezpłatnie w terminie 14 dni od daty uznania zgłoszenia 
serwisowego Nabywcy, z zastrzeżeniem że okres ten może ulec przedłużeniu, o ile będzie to 
niezbędne z uwagi na konieczność sprowadzenia części zamiennych lub charakter wady czy 
awarii Produktu. Decyzja w zakresie uznania zgłoszenia serwisowego jest ostateczna. 
4. Naprawa Produktu zainstalowanego na stałe w miejscu użytkowania wskazanym przez 
Nabywcę jest dokonywana w tym miejscu, w czasie uzgodnionym przez Nabywcę i Serwis 
Autoryzowany. Jeśli naprawa w miejscu użytkowania nie jest możliwa Serwis Autoryzowany 
zobowiązany jest do demontażu Produktu oraz naprawy w warsztacie serwisowym, a 
następnie do ponownego zainstalowania naprawionego produktu w miejscu użytkowania. 
5. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany wadliwego Produktu na produkt pozbawiony 
wad, wyłącznie gdy: 
- Produkt posiada wady produkcyjne, które uniemożliwiają używanie go zgodnie z 
przeznaczeniem, pomimo dokonanie w okresie  gwarancji przez Serwis Autoryzowany 
czterech istotnych napraw, mających na celu usunięcie tych wad, 
- Serwis Autoryzowany stwierdzi na piśmie, iż usunięcie zgłoszonych przez Nabywcę i 
uznanych przez Serwis Autoryzowany wad jest niemożliwe, 
6. Naprawy gwarancyjne nie obejmują czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do 
których wykonania zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, jak 
również czynności objętych odpłatnymi przeglądami gwarancyjnymi. 
7. Wszelkie wadliwe części lub produkty, które zostały wymienione (w okresie gwarancji) 
stają się własnością Gwaranta. 
 
Przeglądy gwarancyjne 
1. Warunkiem realizacji uprawnień gwarancyjnych Nabywcy jest dokonanie co najmniej 
dwóch przeglądów gwarancyjnych w ciągu każdego roku obowiązywania niniejszej 
gwarancji. Przeglądy gwarancyjne mogą być wykonane wyłącznie przez Serwis 
Autoryzowany. 
2. W przypadku braku odmiennych ustaleń w tym zakresie przeglądy gwarancyjne 
wykonywane są odpłatnie. 
3. Wykonanie przeglądu powinno być potwierdzone wpisem do Karty gwarancyjnej. 
 
Wyłączenie odpowiedzialności gwaranta 
1. Zakres niniejszej gwarancji nie obejmuje: 
- wadliwego działania lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem 
Produktu, w szczególności niedbałością użytkownika lub stosowaniem i użytkowaniem 
Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa, 
- instalacji czynnika chłodniczego, instalacji odpływu skroplin oraz instalacji zasilania i 
sterowania elektrycznego, 
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- mechanicznego i termicznego uszkodzenia Produktu spowodowanego niewłaściwym 
użytkowaniem, niezgodnym z zaleceniami instrukcji obsługi, [w wyniku niewłaściwego 
użytkowania, niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi,] 
- uszkodzenia Produktu w wyniku niewłaściwej instalacji zasilania energetycznego i jej 
zakłóceń, występujących w miejscu użytkowania Produktu, 
- wadliwego działania lub uszkodzenia Produktu wynikłego na skutek pożaru, powodzi, 
uderzenia pioruna czy innych klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych nie mających 
związku z działaniem Produktu, nieprzewidzianych wypadków korozji, nieprawidłowego 
napięcia zasilającego, normalnego zużycia eksploatacyjnego czy też wojny, niepokojów 
społecznych i innych czynników zewnętrznych, 
- wad lub awarii wynikających z normalnego zużycia eksploatacyjnego części i urządzeń 
wchodzących w skład Produktu. 
2. Nabywcy nie przysługują uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, jeżeli: 
- Karta gwarancyjna jest wypełniona nieprawidłowo, jest zamazana lub zniszczona, 
- nie dokonano przeglądów gwarancyjnych, 
- dokonano montażu i rozruchu Produktu przez nieautoryzowany zakład instalacyjny, 
- wykonano naprawy, przeróbki lub zmiany Produktu przez osoby nieupoważnione, 
3. Za wady wynikłe z nieprawidłowego montażu przez Serwis Autoryzowany, niezgodnego z 
zaleceniami producenta określonymi w Instrukcji Montażu, odpowiedzialność ponosi 
wyłącznie Serwis Autoryzowany. 
4. Zarówno Gwarant jak i Serwis Autoryzowany nie ponoszą odpowiedzialności za 
uszkodzenia miejsca użytkowania Produktu spowodowane nieprawidłową eksploatacją, 
samowolną modyfikacją Produktu lub brakiem przeglądów gwarancyjnych. 
5. Nabywcy nie przysługuje prawo do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z 
wadą lub awarią Produktu. 
6. Gwarancja nie obejmuje przypadków, w których nie stwierdzono wady Produktu w trakcie 
wizyty serwisu. 
Uwaga: 
Do wykonania wpisów w Karcie gwarancyjnej, Rejestrze przeglądów gwarancyjnych i 
Rejestrze napraw upoważniony jest wyłącznie Sprzedawca oraz pracownik Serwisu 
Autoryzowanego z wyjątkiem miejsc przeznaczonych na podpis Nabywcy. 

 
 


