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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. 1. Organizatorem Promocji ROCZNICOWA ÓSEMKA, zwanej dalej Promocją, jest portal HVACR.pl, 

z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 8, 85-171 Bydgoszcz, NIP: 767-146-85-50, REGON: 
341369652, zwany dalej Organizatorem.

1.2. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
http://www.hvacr.pl.

1.3. Uczestnikiem Promocji może być osoba prawna (firma lub instytucja), reprezentowana przez 
osobę uprawnioną do zawierania umów o świadczenie usług, zarejestrowaną w bazie 
subskrybentów portalu HVACR.pl.

1.4. W Promocji nie mogą brać udziału firmy prowadzące działalność wydawniczą, tj. wydawcy 
czasopism drukowanych i elektronicznych oraz portali online, w szczególności jeśli profil 
wydawniczy jest konkurencyjny wobec działalności Organizatora.

1.5. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. STOSOWANE POJĘCIA
2.1. UCZESTNIK. Osoba prawna (firma lub instytucja), reprezentowana przez osobę uprawnioną do 

zawierania umów o świadczenie usług, której adres mailowy zarejestrowany jest w bazie 
subskrybentów portalu HVACR.pl.

2.2. NEWSLETTER. Dokument wysyłany drogą elektroniczną do subskrybentów portalu HVACR.pl, o 
temacie ROCZNICOWA ÓSEMKA, w dniu 20.12. 2013.

2.3. ZGŁOSZENIE. E-mail z adresu zarejestrowanego w bazie subskrybentów portalu HVACR.pl, 
wysłany jako odpowiedź na Newsletter i zawierający dane Uczestnika: nazwę i dane rejestrowe 
oraz wybraną Nagrodę.

2.4. NAGRODA. Nieodpłatna publikacja reklamowa, obowiązująca przez 8 (osiem) dni 
kalendarzowych od daty rozpoczęcia emisji. O datach emisji, w porozumieniu z Uczestnikiem, 
decyduje Organizator. NAGRODAMI są:

2.4.1. TOPNEWS: Publikacja informacji dostarczonej przez UCZESTNIKA w portalu HVACR.pl z 
wyróżnieniem przez 8 (osiem) dni kalendarzowych na stronie głównej (pierwsze miejsce w 
pokazie slajdów oraz na liście aktualności). Organizator zastrzega sobie prawo do poprawek 
redakcyjnych i korektorskich oraz odmowy publikacji treści niezgodnych z prawem, wulgarnych, 
obraźliwych lub godzących w dobre obyczaje.

2.4.2. BANER. Dostarczony przez Uczestnika plik w formacie .jpg. .gif lub .swf, rozmiar 300x70 pikseli 
lub 468x60 pikseli (zależnie od dostępnego miejsca), waga do 40 kB, publikowany jako baner 
rotacyjny na stronie głównej przez 8 (osiem) dni kalendarzowych. Organizator zastrzega sobie 
prawo do odmowy publikacji treści niezgodnych z prawem, wulgarnych, obraźliwych lub 
godzących w dobre obyczaje.

2.4.3. ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Publikacja artykułu dostarczonego przez UCZESTNIKA w portalu 
HVACR.pl z wyróżnieniem przez 3 (trzy) dni kalendarzowe na stronie głównej. Organizator 
zastrzega sobie prawo do poprawek redakcyjnych i korektorskich oraz odmowy publikacji  treści 
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niezgodnych z prawem, wulgarnych, obraźliwych lub godzących w dobre obyczaje.

3. TERMINY OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
3.1. Promocja zostaje ogłoszona poprzez newsletter wysyłany drogą elektroniczną (pocztą e-mail) do 

subskrybentów portalu HVACRpl w dniu 20.12.2013.

3.2.Promocja trwa do dnia 31.12.2013 lub do momentu otrzymania Zgłoszenia od ósmego Uczestnika 
Promocji.

4. ZASADY PROMOCJI
4.1 W Promocji mogą uczestniczyć firmy będące subskrybentami newslettera portalu HVACR.pl, które 

prześlą Zgłoszenie, czyli odpowiedzą drogą mailową na Newsletter, zawierając w odpowiedzi  
nazwę i dane rejestrowe firmy oraz wybraną Nagrodę.

4.2. Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia z adresów e-mail znajdujących się w bazie subskrybentów 
portalu HVACR.pl.

4.3. Nagrody otrzymuje pierwszych ośmiu Uczestników, którzy prześlą Zgłoszenie.

4.4. Za datę i godzinę przesłania Zgłoszenia uważa się datę i godzinę otrzymania Zgłoszenia przez 
Organizatora.

4.5. Każdy z Uczestników może wybrać jedną Nagrodę, poprzez wskazanie jej w Zgłoszeniu.

4.5. Termin emisji Nagrody ustala, w porozumieniu z Uczestnikiem, Organizator. 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać drogą mailową, z 
adresu zarejestrowanego w bazie subskrybentów HVACR.pl, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia Promocji, tj. od dnia 31.12.2013, na adres Organizatora.

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę i dane rejestrowe firmy oraz dokładny opis i 
uzasadnienie reklamacji.

5.3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 7 dniu od daty jej otrzymania.
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