
REGULAMIN PROMOCJI  

Kup produkty marki LG i odbierz myjkę KARCHER K2 CAR 

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą 

„Kup produkty marki LG i odbierz myjkę KARCHER K2 CAR” (Promocja). 

1. Organizatorem Promocji jest THERMOSILESIA Piotr Pierzga z siedzibą w Katowicach,  

al. Roździeńskiego 188b (Organizator). 

2. Organizator jest przyrzekającym nagrody w Promocji w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. 

3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 17 kwietnia 2018 roku i trwa do 30 kwietnia 2018. (Okres 

Promocji). 

5. Udział w Promocji wziąć mogą (Uczestnik): firmy instalacyjne, tj.: 

a. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które 

na terenie Polski prowadzą działalność gospodarczą, w ramach której zajmują się 

instalacją urządzeń grzewczych i klimatyzatorów, które kupują Produkty na potrzeby 

prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, 

b. osoby prawne mające siedzibę w Polsce, które na terenie Polski prowadzą działalność 

gospodarczą, w ramach której zajmują się instalacją urządzeń grzewczych  

i klimatyzatorów, które kupują Produkty na potrzeby prowadzonej przez nie działalności 

gospodarczej, 

c. jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, mające siedzibę  

w Polsce, które na terenie Polski prowadzą działalność gospodarczą, w ramach której 

zajmują się instalacją urządzeń grzewczych i klimatyzatorów, które kupują Produkty na 

potrzeby prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;  

 

  

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

 

1. Uczestnicy, którzy w czasie trwania Promocji dokonają od Organizatora jednorazowego zakupu 

urządzeń komercyjnych (CAC) marki LG o wartości conajmniej 12 000 zł netto (dwanaście tysięcy 

zł 00/100) otrzymają nagrodę wymienioną w pkt 3 par. II. 

2. Warunkiem przyznania nagrody jest opłacenie, w ustalonym terminie płatności, faktury 

potwierdzającej zakup urządzeń LG  wartości 12 000 zł netto (dwanaście tysięcy zł 00/100). 

3. Organizator będzie przyznawał następującą nagrodę: myjka ciśnieniowa Karcher K2 Car 

4. Po zakończeniu Promocji, w terminie 10 dni od dnia jej zakończenia, Organizator podsumuje, na 

podstawie własnej dokumentacji sprzedażowej, zakupy dokonane przez poszczególnych 

Uczestników Promocji  zdecyduje o przyznaniu nagrody poszczególnym Uczestnikom.  



5. Nagroda zostanie wydana Uczestnikom niezwłocznie po dokonaniu przez uczestnika płatności  za 

wszystkie faktury w okresie objętym promocją. Nagroda zostanie wydana Uczestnikom przez 

przedstawicieli handlowych Organizatora lub wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej.  

6. Uczestnik nie może wymienić nagrody na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju.  

7. Koszt dostarczenia nagrody pozostaje po stronie Organizatora.  

8. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.  

9. Organizator informuje Uczestników prowadzących działalność gospodarczą i niebędących 

osobami fizycznymi (tj. Uczestników, o których mowa w punkcie 6a, 6b oraz 6c paragraf I), że 

nagroda stanowi dla nich przychód z działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu przez 

tych uczestników na zasadach ogólnych właściwych dla tych Uczestników.  

 

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: info@thermosilesia.pl w czasie jej trwania, jak również w terminie 90 dni 

od daty jej zakończenia.  

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.  

3. Reklamacja powinna zwierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji, adres 

poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  

4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, na podstawie 

niniejszego Regulaminu.  

5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym lub emailem wysłanym 

na adres wskazany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez 

Organizatora.  

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom na 

stronie internetowej www.thermosilesia.pl. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy 

Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno–reklamowe dotyczące Promocji mają wyłącznie 

charakter informacyjny 

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację postanowień 

zawartych w niniejszym Regulaminie.  


