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REGULAMIN PROMOCJI WIOSENNEJ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku
Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w
Warszawie, KRS: 0000018540, NIP: 586-000-58-44, posiadająca kapitał zakładowy
w wysokości 31.922.100 PLN (dalej zwany „Organizatorem” lub „Danfoss”).
2. Promocja prowadzona będzie na terenie całej Polski.
3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
4. Promocja skierowana jest do Instalatorów, Firm Wykonawczych oraz sklepów
posiadających w swojej ofercie produkty z zakresu techniki grzewczej, ale
niebędących stroną zawartych z Organizatorem umów o dystrybucję produktów
marki Danfoss w tymże zakresie.
ZASADY PROMOCJI
5. Promocja trwa od 25 marca do 30 czerwca 2013 roku.
6. Aby wziąć udział w Promocji należy dokonać zakupu produktów objętych promocją.
Listę produktów prezentuje ZAŁĄCZNIK 1.
7. Promocją objęte są jedynie zakupy dokonane u autoryzowanych dystrybutorów
Danfoss, których lista jest dostępna na stronie www.ogrzewanie.danfoss.pl
8. Za zakup jednej sztuki produktu promocyjnego, Uczestnik Promocji otrzymuje
prezent – jedną sztukę elektronicznej głowicy termostatycznej living eco.
9. Aby otrzymać należną ilość termostatów living eco należy przesłać potwierdzenie
zakupu produktów promocyjnych, w formie skanu, zdjęcia bądź kopii dokumentu
potwierdzającego taki zakup, wybierając jedną z poniższych opcji:
a. na adres magdalena_muras@danfoss.com
b. MMS pod numer telefonu 603 880 342
c. listem poleconym na adres: Danfoss Poland sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5,
05-825 Grodzisk Mazowiecki (z dopiskiem Promocja elektroniczna).
Dodatkowo Uczestnik Promocji proszony jest o podanie adresu e-mail bądź numeru
telefonu na wypadek sytuacji wskazanej w pkt. 11.
10. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego zakup produktów promocyjnych, w
ciągu 2 tygodni Organizator wyśle kurierem, na adres umieszczony na fakturze bądź
inny wskazany przez Uczestnika Promocji, odpowiednią ilość termostatów living eco.
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PRZEKAZANIE PREZENTU
11. W przypadku wydłużenia okresu podanego w pkt. 10 Danfoss poinformuje o tym
fakcie telefonicznie, za pośrednictwem SMS lub pocztą elektroniczną.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej pod adresem: ogrzewanie.danfoss.pl
13. Uczestnicy Promocji poprzez fakt przystąpienia do Promocji wyrażają
zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb
przeprowadzenia niniejszej Promocji na warunkach określonych w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr
101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas
niniejszej Promocji jest - w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy - Organizator.
Uczestnicy mają prawo dostępu do ich danych osobowych, jak również żądania ich
poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć
niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji i przekazania prezentu.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru prezentu z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika Promocji
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania firm
kurierskich w związku z procesem doręczenia prezentu.
16. Wszelkie wizerunki nagród zamieszczone w materiałach promocyjnych mają
charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń.
17. Wysłania potwierdzenia zakupu produktu promocyjnego do Organizatora jest
potwierdzeniem udzielenia Organizatorowi zgody na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika promocji przez Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Grodzisku Mazowieckim w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr
101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik Promocji może w dowolnym czasie cofnąć
powyższą zgodę.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
polskiego prawa.
19. Uczestnik biorąc udział w Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone niniejszym
Regulaminem.
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ZAŁĄCZNIK 1
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