Regulamin Promocji „Zamontuj pompę ciepła a klimatyzator otrzymasz gratis”
§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Zamontuj pompę ciepła a klimatyzator otrzymasz gratis” (dalej
„Promocja”) jest F.H.U BIO-KLIM Adam Jańcik z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 30, 63-400 Ostrów
Wielkopolski; NIP 6221877561, REGON 300602758 (dalej: „Organizator”).
2. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 lutego 2021 r. do 31 maja 2021 r.
4. Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników za zakup i montaż pompy ciepła firmy Mitsubishi
Electric, niezależnie od dobranego modelu pompy ciepła.
§ 2.
Warunki uczestnictwa i przebiegu promocji
1. Z Promocji może skorzystać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która zawarła umowę z Organizatorem na zakup i montaż pompy ciepła Mitsubishi
Electric ( na promocję nie ma wpływu zakupiony model pompy ciepła).
2. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Produktem promocyjnym jest Klimatyzator Mitsubishi Electric o mocy 2kW (model: jednostka
wewnętrzna MSZ-HR25VF/ jednostka zewnętrzna MUS-HM25VF) bądź inny klimatyzator o
zbliżonych parametrach. Promocją objęte jest samo urządzenie (jedna jednostka wewnętrzna i
jedna jednostka zewnętrzna) bez montażu.
4. Produkt promocyjny klient otrzymuje gratis, jednak na fakturze policzony będzie za kwotę 1,00 zł
brutto. W związku z tym cena za montaż klimatyzatora zostanie pomniejszona o 1,00 zł brutto.
5. Koszt montażu klimatyzacji otrzymanej z tytułu Promocji pokrywa klient. Koszt montażu do 3m
instalacji to kwota 1600,00 zł brutto (słownie: tysiąc sześćset złotych brutto). W związku z tym, iż na
fakturze będzie zamieszczona kwota 1 zł brutto za klimatyzator, kwota za montaż na fakturze
zostanie umniejszona do kwoty 1599 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych
brutto). Jeśli potrzebna będzie dłuższa instalacja (powyżej 3 m), koszt montażu ustalany jest
indywidualnie.
6. Montaż klimatyzatora otrzymanego w ramach Promocji, jest możliwy po uprzednim uregulowaniu
płatności za zakup i montaż pompy ciepła.
7. Termin montażu klimatyzatora ustalany jest indywidualnie z klientem.
8. Klient ma prawo odmówić przyjęcia gratisu ze względu na brak zainteresowania tematyką.
9. Jeśli klient zrezygnuje z przyjęcia gratisu, nie przysługuje mu ekwiwalent w postaci gotówki, bądź
inne zadośćuczynienie za odstąpienie od promocji.
10. Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, obniżkami i konkursami proponowanymi
przez Organizatora. Klient ma prawo do skorzystania z jednej promocji, rabatu, obniżki lub konkursu,
która jest dla niego bardziej satysfakcjonująca.
11. Uczestnikowi promocji przysługuje skorzystanie z gratisów w ilości: jeden klimatyzator gratis na
jedną zamontowaną pompę ciepła. Jeśli uczestnik zamontuje więcej niż jedną pompę ciepła,
automatycznie przysługuje mu taka sama ilość gratisowych klimatyzatorów.
12. Koszt urządzenia, które klient otrzymuje gratis w ramach Promocji wynosi 2000,00 zł brutto
( słownie: dwa tysiące złotych brutto).
§ 3.
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie i
przesłać na adres siedziby firmy F.H.U BIO-KLIM Adam Jańcik, ul. Prądzyńskiego 30, 63-400 Ostrów
Wielkopolski.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane takie jak: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika
oraz opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych
od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o wyniku rozpatrzonej reklamacji powiadomiony listem poleconym na adres
podany w reklamacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia tej reklamacji.
§ 4.
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, tj. www.bio-klim.pl.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 lutego 2021 r.
Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, bądź wyłączenia
promocji w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak
naruszać praw nabytych przez Uczestników.
AKTUALIZACJA z dnia 22.02.2021 r.
Aktualizacja do § 2. pkt. 5. Koszt montażu klimatyzacji otrzymanej z tytułu Promocji pokrywa klient.
Koszt montażu do 3m instalacji to kwota 1400,00 zł brutto (słownie: tysiąc czterysta złotych brutto).
W związku z tym, iż na fakturze będzie zamieszczona kwota 1 zł brutto za klimatyzator, kwota za
montaż na fakturze zostanie umniejszona do kwoty 1399 zł brutto (słownie: tysiąc trzysta
dziewięćdziesiąt złotych brutto). Jeśli potrzebna będzie dłuższa instalacja (powyżej 3 m), koszt
montażu ustalany jest indywidualnie.

