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Regulamin promocji dla Instalatorów urządzeń klimatyzacyjnych 

„Promocja Voucher DECATHLON do CAC” 

 
§ 1 

Definicje 

1. Promocja – w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną (sprzedaż 

premiową) skierowana do Instalatorów, organizowaną i prowadzoną przez Organizatora na 

zasadach opisanych w niniejszym regulaminie w okresie: od dnia 1 lipca 2018 r., godz. 

00:00:01 do dnia 30 września 2018 r., godz. 23:59:59 lub do wyczerpania puli wszystkich 

Voucherów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Promocja występuje pod 

nazwami „Promocja Voucher DECATHLON do CAC” lub „Promocja Voucher do CAC”. 

2. OEX E-business Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, 

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

0000675541, kapitał zakładowy 1.700.000,00 zł, NIP 522-309-08-99. - działający na 

zlecenie Organizatora w celu wsparcia Organizatora w obsłudze promocji. 

3. Organizator – Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039, REGON 

011612810.  

4. Produkty (lub w liczbie pojedynczej „Produkt”) – objęte niniejszą Promocją, wybrane 

modele urządzeń klimatyzacyjnych CAC [zestawy – jednostka wewnętrzna i zewnętrzna], 

oznaczone znakiem towarowym Samsung, wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

5. Instalator – podmiot (prowadzący działalność gospodarczą) kupujący urządzenia 

klimatyzacyjne od Dystrybutorów.  

6. Dystrybutor – sklep znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący 

sprzedaż detaliczną Produktów Organizatora. Dystrybutorzy, od których Instalator może 

dokonać zakupu Produktów w Promocji wskazani są w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

7. Voucher Karta DECATHLON – nagroda przewidziana w Promocji, którą Instalator, będzie 

mógł zrealizować w jednym z sklepów DECATHLON lub w sklepie internetowym 

decathlon.pl. 

8. DECATHLON – sieć handlowa, w którym możliwa będzie realizacja Vouchera, lista 

sklepów stacjonarnych dostępna na stronie decathlon.pl. 

9. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.promocjacac.samsung.pl   

 

http://decathlon.pl/
http://decathlon.pl/
http://www.promocjacac.samsung.pl/
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§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin ( „Regulamin”) określa: warunki uczestnictwa Instalatorów  w Promocji, 

czas trwania Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach, sposób składania 

reklamacji związanych z Promocją. 

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie: od dnia 1 lipca 

2018 r., godz. 00:00:01 do dnia 30 września 2018 r., godz. 23:59:59 lub do wyczerpania puli 

wszystkich Voucherów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W okresie 

wskazanym w zdaniu poprzednim musi zostać zakupiony Produkt – przy czym o zaliczeniu 

danego zakupu do Promocji decyduje data i godzina zakupu Produktu wskazana na dowodzie 

zakupu oraz data zgłoszenia Produktu do Promocji.   

3. Promocja ma na celu zwiększenie sprzedaży Produktów Organizatora, wskazanych 

w Załączniku nr 1 do Regulaminu.   

4. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora, a także 

członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora. 

6. Informacja o wyczerpaniu wszystkich Voucherów i zakończeniu Promocji zostanie podana do 

wiadomości uczestników lub potencjalnych uczestników u Dystrybutorów oraz na Stronie 

internetowej Organizatora. 

 

§ 3 

Zasady uczestnictwa w Promocji 

1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zakup przez Instalatora u Dystrybutora Produktów 

lub bezpośrednio u Organizatora oraz dokonanie rejestracji zakupu za pośrednictwem konta 

Samsung Account, na zasadach określonych poniżej i w terminach wskazanych w niniejszym 

Regulaminie. 

2. Szczegółowe zestawienie Produktów objętych Promocją zawiera Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

3. Warunkiem udziału w Promocji jest: 

a) dokonanie zakupu przez Instalatora Produktów w okresie trwania Promocji u 

Dystrybutora lub bezpośrednio u Organizatora, 

b) przesłanie przez Instalatora, w terminie nie później niż do 7 dni od daty zakupu 

Produktów, za pośrednictwem Strony internetowej prawidłowo wypełnionego 

formularza zgłoszenia wraz z dołączonym skanem dowodu zakupu dokumentującego 
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nabycie Produktów u Dystrybutora (paragonu lub faktury VAT); w formularzu 

zgłoszeniowym należy podać wszystkie wskazane w nim rodzaje danych. 

c) przesłać do Organizatora, w terminie wskazanym przez Organizatora,  ewentualne 

informacje/dokumenty dodatkowe, jakich zażąda Organizator zgodnie z § 3 ust. 13, 

14, 15 i 16 Regulaminu.  

Dowód zakupu powinien zawierać pełną nazwę Produktu (numer modelu), pod rygorem 

odrzucenia zgłoszenia przez Organizatora. Zgłoszenie z dowodem zakupu, który nie zawiera 

pełnej nazwy Produktu, zostanie odrzucone, jeśli Instalator nie potwierdzi Organizatorowi 

właściwego numeru modelu w sposób wskazany przez Organizatora.  

4. Wszystkie zgłoszenia do Promocji mogą być dokonane w terminie 7 dni od daty dokonania 

zakupu Produktu widniejącej na paragonie lub fakturze, jednak w każdym przypadku w 

terminie nie dłuższym niż do 7 października 2018 r. do godziny 23:59:59. Zgłoszenia 

dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Zgłoszenie do niniejszej Promocji wiąże się z koniecznością utworzenia konta Samsung 

Account, jeśli Instalator nie posiada takiego konta. Szczegóły dotyczące tego konta można 

znaleźć pod adresem: https://account.samsung.com/account/signUp.do. Instalator podaje 

w formularzu zgłoszenia do Promocji ten sam adres e-mail, jaki podał w trakcie tworzenia 

konta Samsung Account.  

6. Data i godzina zakupu Produktów, widniejąca na skanie dołączonego dowodu zakupu 

Produktów nie może być późniejsza niż data rejestracji formularza zgłoszeniowego za 

pośrednictwem Strony internetowej. 

7. Za jednorazowy zakup Produktów, o łącznej wartości wskazanej w tabeli poniżej, w okresie 

trwania Promocji oraz spełnienie zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnikowi 

przysługiwać będzie nagroda w postaci vouchera o następującej wartości: 

 

Wartość zakupionych Produktów CAC 

[zestaw – jednostka wewnętrzna i 

zewnętrzna] – z wyłączeniem CAC 

WindFree (kwota netto; ceny katalogowe) 

Przysługujący voucher 
(kwota brutto) 

do 10 000 zł 300,00 zł 

Od 10 001 zł do 15 000 zł 400,00 zł 

Od 15 001 zł do 20 000 zł 500,00 zł 

Powyżej 20 001 zł 1 000,00 zł 

 

Wartość zakupionych Produktów CAC 

WindFree (kwota netto; ceny katalogowe) 
Przysługujący voucher  

(kwota brutto) 

do 10 000 zł 450,00 zł 

Od 10 001 zł do 15 000 zł 600,00 zł 

https://account.samsung.com/account/signUp.do


4 

 

Od 15 001 zł do 20 000 zł 750,00 zł 

Powyżej 20 001 zł 1 500,00 zł 

 

 

 

8. W celu przyznania Vouchera, wartość zakupionych Produktów, będzie liczona według ich cen 

katalogowych wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Rabaty sprzedażowe przyznane 

przez Dystrybutorów lub Organizatora nie wpływają na wartość przyznanego vouchera. 

9. O uzyskaniu nagrody decydować będzie kolejność dokonania zgłoszenia zakupionych 

Produktów w Promocji, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt b) Regulaminu. 

10. Instalator otrzymuje Voucher w wysłanej do niego przesyłce listownej na adres podany 

w formularzu rejestracyjnym, w terminie 60 dni od momentu pozytywnej weryfikacji 

zgłoszenia. 

11. Voucher (Karta DECATHLON) stanowiący nagrodę można zrealizować w terminie 2 lat od 

dnia jego aktywowania. Karta DECATHLON jest bonem zakupowym, uprawniającym jej 

posiadacza do płatności za zakupy jedno- lub wielokrotne, w sklepach stacjonarnych 

DECATHLON oraz online na decathlon.pl  

12. Dla Instalatorów biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą Voucher - nagroda stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej 

i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

13. Voucher - nagroda stanowi dla Instalatorów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi 

działalności gospodarczej tzw. przychód z innych źródeł i jest zwolniona z podatku 

dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 200 ze zm.). 

14. Organizatorowi przysługuje prawo zażądania okazania dodatkowych potwierdzeń (np. zdjęć) 

dla numeru seryjnego zakupionego Produktu.  

15. W razie nieprzedstawienia przez Instalatora dokumentów lub informacji żądanych przez 

Organizatora w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania wiadomości e-mail przez 

Organizatora, Instalator nie zostanie dopuszczony do udziału w Promocji.  

16. Organizator zastrzega sobie również możliwość weryfikacji, czy osoba zgłaszająca się do 

Promocji rzeczywiście dokonała zakupu Produktu. W przypadku ujawnienia, że osoba 

zgłaszająca się do Promocji nie dokonała zakupu (np. gdy przedstawiła dowód zakupu 

dokonanego przez inną osobę), Organizator może nie dopuścić jej do udziału w Promocji lub 

wykluczyć ją z udziału w Promocji.  

17. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń Instalatorów i wstrzymania 

wydania nagrody lub odmowy wydania nagrody, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości 

co do rzetelności działania Instalatorów, w szczególności w sytuacji podejrzeń związanych z 



5 

 

podaniem nierzetelnych danych lub dokumentów przekazywanych przez Instalatora w 

Promocji. 

18. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Voucherów na ich ekwiwalent pieniężny lub 

na inne świadczenie. 

 

§ 4 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane w trakcie trwania Promocji 

oraz w terminie do dnia: 7.10.2018 r., natomiast reklamacje związane z realizacją Vouchera 

można zgłaszać do DECATHLON zgodnie z zasadami reklamacji określonymi przez 

DECATHLON.  

2. Wszelkie reklamacje powinny być przesyłane pocztą na adres OEX E-Business Sp. z o.o. – 

podmiotowi któremu Organizator powierzył obsługę promocji: Skrytka Pocztowa 26, 26-611 

Radom 12 z dopiskiem „Promocja Voucher DECATHLON do CAC” lub pocztą elektroniczną 

na adres: promocjacac@oexebusiness.com, z dopiskiem „Promocja Voucher DECATHLON 

do CAC” w tytule wiadomości. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, firmę, adres 

korespondencyjny wnoszącego reklamację oraz opis okoliczności stanowiących podstawę 

reklamacji.  

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie 

odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 

 

§ 5 

Dane osobowe 

 

1. Informacje ogólne  

1.1. Administratorem danych osobowych Instalatorów jest Organizator - Samsung Electronics 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa ).  

1.2. Organizator przetwarza dane osobowe Instalatorów w związku z przystąpieniem przez nich do 

Promocji (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE; dalej „RODO”).  

1.3. Organizator przetwarza następujące kategorie danych  osobowych instalatorów: imię, 

nazwisko, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, data urodzenia. Dane   Instalatorów 

przetwarzane są w celu:  

mailto:promocjacac@ms.cursor.pl
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a) organizacji i prowadzenia Promocji,  

b) komunikacji z Instalatorami;  

c) dostarczenia Nagrody i świadczenia usług określonych w Regulaminie;  

d) obsługi reklamacji.  

1.4. Organizator może wykorzystywać dane osobowe Instalatorów w celach marketingowych 

polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych 

Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest 

prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu 

działań marketingowych.  

1.5. W ramach działalności marketingowej Organizator może wysyłać Instalatorom wiadomości 

zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji 

może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Instalatorzy wyrazili odrębną zgodę na 

komunikację marketingową, która może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie 

zgody jest możliwe poprzez kontakt z Samsung lub poprzez odnośnik, zamieszczany w każdej 

wiadomości elektronicznej, zawierającej komunikaty marketingowe.  

1.6. Za wyrażoną odrębnie zgodą Instalatora, Organizator może wykorzystywać zgromadzone 

dane osobowe do tworzenia tzw. profilu Instalatora, opartego m.in. na jego zainteresowaniach, 

historii zakupowej oraz aktywności w ramach Platformy. Na podstawie stworzonych profili, 

Organizator może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o 

towarach i usługach.  

1.7. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych 

osobowych Instalatorów dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na 

realizację prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w 

szczególności:  

a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,  

b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie - w celu wewnętrznego raportowania w ramach 

Samsung oraz Grupy kapitałowej Samsung.  

1.8. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Instalatorów przetwarzane będą 

wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

 

2. Obowiązek podania danych osobowych  

2.1. Brak podania przez Instalatorów wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić 

przeszkodę do przystąpienia do Promocji oraz świadczenia przez Organizatora usług na jego 

rzecz.  

2.2. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych 

osobowych jest dobrowolne.  
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2.3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych przekazanych przez 

Instalatora w ramach przystąpienia do Promocji.  

 

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych  

 

3.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Instalatorów w celach wskazanych w pkt 

1 powyżej, ich dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom 

odbiorców:  

a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Promocji i świadczenia 

usług w ramach Promocji; w celu rozpatrywania reklamacji dane osobowe Instalatorów 

powierzone zostały do przetwarzania spółce OEX E-Business sp. z o.o. ul. Równoległa 4a, 02-235 

Warszawa;  

b) podmiotom z grupy kapitałowej Samsung;  

c) podmiotom wspierającym Organizatora w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na rzecz Organizatora (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom 

biznesowym Organizatora;  

d) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów prawa.  

 

4. Okresy przetwarzania danych osobowych  

 

4.1. Dane osobowe Instalatorów będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług 

w ramach Promocji.  

4.2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Instalatorów mogą być nadal przetwarzane w 

zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Organizatora prawnie 

uzasadnionego interesu administratora danych, w zakresie określonym w pkt 1 powyżej, 

a w przypadku wyrażenia przez Instalatora zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź 

wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.  

 

5. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

 

5.1. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania 

spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb użytkownika. Oferty opracowywane są 
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na podstawie aktywności Instalatorów w ramach usług świadczonych przez Organizatora. Oferty 

przesyłane będą Instalatorom wyłącznie w przypadku wyrażenia przez nich zgody.  

 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą  

 

6.1. Organizator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane 

przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne;  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – 

w przypadku gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, 

której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której 

dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w 

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której dane 

dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne 

z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 

ograniczenia, (iii) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 

dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której 

dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na 

podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez 

taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) 

zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Instalatora, oraz (ii) przetwarzanie danych 

oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu 

Samsung.  

6.2. Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 6.1. 

powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na www.samsung.pl, zgodnie z dostępną 

instrukcją.  

 

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  
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W zakresie, w jakim Instalator udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Instalatora narusza 

przepisy RODO, Instalatorowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych  

 

9.1. W przypadkach uzasadnionych wymogami korporacyjnymi, Organizator może przekazywać 

dane osobowe Uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takich przypadkach 

Organizator gwarantuje, że podobny poziom ochrony danych w państwie trzecim jest zapewniony 

poprzez wprowadzenie jednego z poniższych zabezpieczeń:  

a) przekazanie danych osobowych odbywa się do państw, które Komisja Europejska uznała za 

zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;  

b) w przypadku odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, możemy przekazywać 

dane osobowe, jeżeli odbiorcy zostali objęci programem Privacy Shield, którego celem jest 

zagwarantowanie stopnia ochrony danych osobowych na takim samym poziomie, jak w Europie;  

c) wykorzystujemy odpowiednie umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską lub opieramy 

się na wiążących regułach korporacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo danych.  

9.2. W ramach realizacji praw Organizator zapewnia również możliwość uzyskania kopii 

odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe, w przypadku transferu do Państw 

trzecich.  

 

10. Instalator jest obowiązany w okresie trwania Promocji do informowania OEX E-Business na 

piśmie bądź drogą mailową na adres promocjacac@oexebusiness.com, o każdej zmianie w 

zakresie danych osobowych. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz u 

Dystrybutorów i na Stronie internetowej www.promocjacac.samsung.pl   

mailto:promocjacac@oexebusiness.com
http://www.promocjacac.samsung.pl/


10 

 

2. W przypadku korespondencji, o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej 

zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

4. Wzięcie udziału w Promocji, oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie 

naruszy to praw nabytych przez Instalatorów. 

6. O zmianie Regulaminu Instalator zostanie poinformowany drogą mailową. Instalator, który 

nie zgodzi się z zaproponowanymi zmianami, nie będzie brał dalszego udziału w Promocji. W 

razie zmiany Regulaminu jego nowa wersja będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz 

u Dystrybutorów i na Stronie internetowej. 

7. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki nr 1 i 2 wymienione w treści 

Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 – Produkty biorące udział w Promocji 

 

CAC 

 

TYP MODEL CENA PLN Netto Wartość vouchera 
brutto 

ŚCIENNE CLASSIC CAC - 
nowość 

AC026MNADKH/EU 5579 
300 

AC026MXADKH/EU 

AC035MNADKH/EU 6229 
300 

AC035MXADKH/EU 

AC052MNADKH/EU 7459 
300 

AC052MXADKH/EU 

AC071MNADKH/EU 9349 
300 

AC071MXADKH/EU 

AC100MNTDEH/EU 13559 
400 

AC100MXADKH/EU 

AC100MNTDEH/EU 14029 
400 

AC100MXADNH/EU 

PODSUFITOWE AC100MNCDKH/EU 14929 
400 

AC100MXADKH/EU 

AC100MNCDKH/EU 15399 
500 

AC100MXADNH/EU 

AC120MNCDKH/EU 16959 
500 

AC120MXADKH/EU 

AC120MNCDKH/EU 17459 
500 

AC120MXADNH/EU 

AC140MNCDKH/EU 17979 
500 

AC140MXADKH/EU 

AC140MNCDKH/EU 18499 
500 

AC140MXADNH/EU 

AC160JNCDEH/EU 20319 
1000 

AC160JXADGH/EU 

PRZYPODŁOGOWO-
PODSUFITOWE 

AC052MNCDKH/EU 
7859 300 

AC052MXADKH/EU 

AC071MNCDKH/EU 
9349 300 

AC071MXADKH/EU 

KONSOLE AC026MNJDKH/EU 
6739 300 

AC026MXADKH/EU 

AC035MNJDKH/EU 
7619 300 

AC035MXADKH/EU 

AC052MNJDKH/EU 
8829 300 

AC052MXADKH/EU 

 

 

CAC Wind-Free 

 

TYP MODEL CENA PLN Netto Wartość vouchera 
brutto 

KASETONOWE 
WINDFREE 4-
KIERUNKOWE STD  -  !!! 
NOWOŚĆ !!! 

AC052NN4DKH/EU 
9619 450 

AC052MXADKH/EU 

AC071NN4DKH/EU 
11199 600 

AC071MXADKH/EU 

AC090NN4DKH/EU 
13379 600 

AC090MXADKH/EU 
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AC090NN4DKH/EU 
13829 600 

AC090MXADNH/EU 

AC100NN4DKH/EU 
14479 600 

AC100MXADKH/EU 

AC100NN4DKH/EU 
14949 600 

AC100MXADNH/EU 

AC120NN4DKH/EU 
15929 750 

AC120MXADKH/EU 

AC120NN4DKH/EU 
16429 750 

AC120MXADNH/EU 

AC140NN4DKH/EU 
17749 750 

AC140MXADKH/EU 

AC140NN4DKH/EU 
18269 750 

AC140MXADNH/EU 

KASETONOWE 
WINDFREE 4-
KIERUNKOWE MINI - 
nowy panel o 
wymiarach 620x620 mm  
-  !!! NOWOŚĆ !!! 

AC026NNNDKH/EU 
7409 450 

AC026MXADKH/EU 

AC035NNNDKH/EU 
8239 450 

AC035MXADKH/EU 

AC052NNNDKH/EU 
9599 450 

AC052MXADKH/EU 

AC060NNNDKH/EU 
10259 600 

AC060MXADKH/EU 

AC071NNNDKH/EU 
11049 600 

AC071MXADKH/EU 

 

 

 

CAC 2 

 

TYP MODEL CENA PLN netto Wartość vouchera 
brutto 

KASETONOWE 360 - 
nowatorska technologia 
Samsung 

AC071MN4PKH/EU 
12479 400 

AC071MXADKH/EU 

AC090MN4PKH/EU 
14599 400 

AC090MXADKH/EU 

AC090MN4PKH/EU 
15049 500 

AC090MXADNH/EU 

AC100MN4PKH/EU 
16009 500 

AC100MXADKH/EU 

AC100MN4PKH/EU 
16479 500 

AC100MXADNH/EU 

AC120MN4PKH/EU 
17669 500 

AC120MXADKH/EU 

AC120MN4PKH/EU 
18169 500 

AC120MXADNH/EU 

AC140MN4PKH/EU 
19379 500 

AC140MXADKH/EU 

AC140MN4PKH/EU 
19899 500 

AC140MXADNH/EU 

KASETONOWE 4-
KIERUNKOWE STD 

AC052MN4DKH/EU 
9339 300 

AC052MXADKH/EU 

AC071MN4DKH/EU 
10919 400 

AC071MXADKH/EU 

AC090MN4DKH/EU 13089 400 
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AC090MXADKH/EU 

AC090MN4DKH/EU 
13539 400 

AC090MXADNH/EU 

AC100MN4DKH/EU 
14179 400 

AC100MXADKH/EU 

AC100MN4DKH/EU 
14649 400 

AC100MXADNH/EU 

AC120MN4DKH/EU 
15619 500 

AC120MXADKH/EU 

AC120MN4DKH/EU 
16119 500 

AC120MXADNH/EU 

AC140MN4DKH/EU 
17419 500 

AC140MXADKH/EU 

AC140MN4DKH/EU 
17939 500 

AC140MXADNH/EU 

KASETONOWE 4-
KIERUNKOWE MINI - 
nowy panel o 
wymiarach 620x620 mm 

AC026MNNDKH/EU 
7149 300 

AC026MXADKH/EU 

AC035MNNDKH/EU 
7979 300 

AC035MXADKH/EU 

AC052MNNDKH/EU 
9319 300 

AC052MXADKH/EU 

AC060MNNDKH/EU 
9979 300 

AC060MXADKH/EU 

AC071MNNDKH/EU 
10769 400 

AC071MXADKH/EU 

KASETONOWE 1-
KIERUNKOWE SLIM 

AC026MN1DKH/EU 
7589 300 

AC026MXADKH/EU 

AC035MN1DKH/EU 
8199 300 

AC035MXADKH/EU 

 

 

CAC 3 

 

TYP MODEL CENA PLN Netto Wartość vouchera 
brutto 

KANAŁOWE ECO - 
nowość 

AC052MNMSEH/EU 
7859 300 

AC052MXASEH/EU 

AC071MNMSEH/EU 
9289 300 

AC071MXASEH/EU 

AC100MNMSEH/EU 
12509 400 

AC100MXASEH/EU 

AC120MNMSEH/EU 
13719 400 

AC120MXASEH/EU 

KANAŁOWE HSP AC180JNHPKH/EU 
27339 1000 

AC180JXAPNH/EU 

AC200KNHPKH/EU 
32699 1000 

AC200KXAPNH/EU 

AC250KNHPKH/EU 
37119 1000 

AC250KXAPNH/EU 

KANAŁOWE MSP AC035MNMDKH/EU 
7609 300 

AC035MXADKH/EU 

AC052MNMDKH/EU 
8459 300 

AC052MXADKH/EU 

AC060MNMDKH/EU 9209 300 
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AC060MXADKH/EU 

AC071MNMDKH/EU 
9969 300 

AC071MXADKH/EU 

AC090MNMDKH/EU 
11729 400 

AC090MXADKH/EU 

AC090MNMDKH/EU 
12179 400 

AC090MXADNH/EU 

AC100MNMDKH/EU 
13649 400 

AC100MXADKH/EU 

AC100MNMDKH/EU 
14119 400 

AC100MXADNH/EU 

AC120MNMDKH/EU 
15229 500 

AC120MXADKH/EU 

AC120MNMDKH/EU 
15729 500 

AC120MXADNH/EU 

AC140MNMDKH/EU 
16499 500 

AC140MXADKH/EU 

AC140MNMDKH/EU 
17019 

500 

AC140MXADNH/EU 

KANAŁOWE LSP SLIM AC026MNLDKH/EU 
6869 300 

AC026MXADKH/EU 

AC035MNLDKH/EU 
7419 300 

AC035MXADKH/EU 

AC052MNLDKH/EU 
8279 300 

AC052MXADKH/EU 

AC071MNLDKH/EU 
9869 300 

AC071MXADKH/EU 
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Załącznik nr 2 – Lista Dystrybutorów  

 

Firma  Siedziba  

Klimspaw Powsińska 48, 02-903 Warszawa 

Holder Przemyska 38, 61-324 Poznań 

Klimazbyt Marynarki Polskiej 75, 85-557 Gdańsk 

Eko-sanit Piaskowa 23, 20-413 Lublin 

Netklima Brańska 6, 15-260 Białystok  

Kliweko  Zawiła 22, 30-442 Kraków 

Pefra  Otyńska 8 54-426 Wrocław  

Clima-komfort  Jeziorna 6, 86-300 Grudziądz  

Lindab Sochaczewska 144 Wieruchów 05-850, Ożarów Mazowiecki  

Neoklima Skośna 12- 30-383 Kraków  

Systherm Św. Wincentego 7, 61-003 Poznań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


