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REGULAMIN KONKURSU  

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu 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. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

4. Konkurs skierowany jest do Instalatorów oraz Firm Wykonawczych.  

 

ZASADY KONKURSU 

 

5. Konkurs trwa od 19 sierpnia do 31 października 2013 roku.  

6. Konkursem objęte są jedynie zakupy dokonane u autoryzowanych dystrybutorów 

Danfoss, których lista jest dostępna na stronie www.ogrzewanie.danfoss.pl 

7. Za zakup produktów wskazanych w Załączniku 1, Uczestnik Konkursu może 

otrzymać nagrodę pieniężną w postaci katy przedpłaconej o wartości 200 złotych 

wraz z dodatkową nagrodą pieniężna w wysokości 10% wartości nagrody, która jest 

zatrzymana przez Organizatora i przekazana do urzędu skarbowego tytułem zapłaty 

zryczałtowanego podatku od osób fizycznych należnego od nagrody.  

8. Pula dostępnych nagród w konkursie to 10 000 złotych tj. 50 kart przedpłaconych o 

wartości 200 złotych. 

9. Laureat konkursu musi równocześnie spełnić następujące kryteria: 

a) dokonać zakupu produktów wskazanych w Załączniku 1, w jednym z 

wymienionych terminów (etapów konkursu), na kwotę min. 1200 zł netto: 

- 19-25.08.2013 

- 26.08-01.09.2013 

- 02-08.09.2013 

- 09-15.09.2013 

- 16-22.09.2013 

- 23-29.09.2013 

- 30.09-06.10.2013 

- 07-13.10.2013 

- 14-20.10.2013 

- 21-31.10.2013 

b)  Przesłać potwierdzenie zakupu produktów promocyjnych, w formie skanu, zdjęcia 

lub kopii dokumentu potwierdzającego taki zakup, wybierając jedną z poniższych 

opcji: 

- na adres magdalena_muras@danfoss.com 

http://www.ogrzewanie.danfoss.pl/
mailto:magdalena_muras@danfoss.com
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- MMS pod numer telefonu 603 880 342 

- listem poleconym na adres: Danfoss Poland sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5, 

05-825 Grodzisk Mazowiecki (Promocja Wrześniowa) 

Dodatkowo Uczestnik Promocji proszony jest o podanie adresu e-mail bądź numeru 

telefonu na wypadek sytuacji wskazanej w pkt. 11. 

c) Być jedną z 5 osób, które zakupią wskazane produkty za największą wartość w 

jednym z wymienionych terminów, ale nie mniejszą niż 1200 zł netto. W 

przypadku gdy kilka osób zakupi produkty o tej samej wartości, decydować 

będzie data dostarczenia dokumentu potwierdzającego zakup promocyjnych 

produktów. 

10. Po spełnieniu powyższych wymagań, Uczestnik otrzyma przedpłaconą kartę w 

terminie 2 tygodni od daty zakończenia każdego z etapów konkursu.  

11. W przypadku gdy ta sama osoba wygra w więcej niż w 1 etapie konkursu, wówczas 

nagroda pieniężna zostanie przekazana na wcześniej już wydaną kartę.  

12. W przypadku wydłużenia okresu podanego w pkt. 10 Danfoss poinformuje o tym 

fakcie telefonicznie, za pośrednictwem SMS lub pocztą elektroniczną.  

 

WYDANIE I AKTYWACJA KARTY 

 

13. Karta zostanie wydana na polecenie Danfoss przez Edenred 

14. Wydana karta nie jest spersonalizowana i jest tzw. kartą „na okaziciela”.  

15. Po otrzymaniu karty Użytkownik musi niezwłocznie podpisać, a następnie 

zatelefonować pod numer 800 707 144 lub 22 481 39 08 w celu jej aktywacji. 

Telefonując, Użytkownik będzie musiał wybrać opcję „Aktywacja Karty” z menu, a 

następnie zostanie poproszony o podanie numeru karty i kodu aktywacyjnego z listu 

przewodniego. 

 

KORZYSTANIE Z KARTY 

16. Z karty można korzystać u wszystkich Akceptantów, w tym u Akceptantów 

internetowych, którzy akceptują Karty i są oznaczeni znakiem akceptacji MasterCard. 

17. Karta jest kartą przedpłaconą, co oznacza, że aby transakcja mogła zostać 

autoryzowana, pełna kwota potrącenia musi być niższa lub równa dostępnemu saldu 

na karcie.  

18. Użytkownik może sprawdzić swoje dostępne saldo w dowolnym czasie telefonując do 

Obsługi Klienta dostępnej pod numerem 800 707 144 lub 22 481 39 08, oraz na 

stronie internetowej www.edenred.pl  

19. Dostępne saldo nie jest oprocentowane. 

20. Użytkownik nie będzie mógł samodzielnie doładować karty. 

21. Termin ważności karty jest wydrukowany na awersie karty.  

22. Wszelkie inne sprawy związane z użytkowaniem karty są opisane w regulaminie 

dostępnym na stronie Edenred www.edenred.pl 

 

http://www.edenred.pl/
http://www.edenred.pl/
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REKLAMACJE, PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

23. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni 

od daty jego zakończenia (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje złożone 

po terminie nie będą rozpatrywane. 

24. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora. Rozpatrzeniu 

podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres korespondencyjny 

Organizatora z dopiskiem na kopercie: „Promocja Wrześniowa - reklamacja” lub 

drogą elektroniczną (wiadomość e-mail). 

25. Decyzja w sprawie wniesionej przez Uczestnika reklamacji zostaje wydana przez 

Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i w tym terminie 

Uczestnik zostanie o niej poinformowany. Decyzja w zakresie wniesionej reklamacji 

jest ostateczna i wiążąca. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

26. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej pod adresem: ogrzewanie.danfoss.pl 

27. 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.  

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru prezentu z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika Promocji 

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania firm 

kurierskich w związku z procesem doręczenia prezentu. 

30. Wszelkie wizerunki nagród zamieszczone w materiałach promocyjnych mają 

charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń.  

31. 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. 

http://www.strefainstalatora.pl/
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32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

polskiego prawa. 

33. Uczestnik biorąc udział w Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone niniejszym 

Regulaminem. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

 


