Regulamin Promocji „WOLF – BEZPIECZEŃSTWO W PAKIECIE”
§ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „WOLF – Bezpieczeństwo w pakiecie” (dalej zwanej Promocją)
jest Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej 36, 05-806
Komorów, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000089985,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 3.189.100,00 zł, NIP
532-12-04-944 (dalej zwany Organizatorem).
2. Promocja organizowana jest na obszarze Polski na podstawie niniejszego regulaminu (dalej
zwanego Regulaminem) oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.
3. Celem Promocji jest intensyfikacja zakupów urządzeń Wolf oraz popularyzacja marki wśród
klientów należących do sieci dystrybucji Organizatora.

§ II UCZESTNICY PROMOCJI
4. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców (zwanych dalej Uczestnikami), przez których w
niniejszym Regulaminie rozumie się osoby fizyczne oraz osoby prawne prowadzące działalność
gospodarczą, dokonujących promocyjnego zakupu poprzez sieć dystrybucji marki Wolf (dalej zwaną
Dystrybutorem).

§ III CZAS TRWANIA PROMOCJI
5. Promocja

dotyczy

zamówień

składanych

u

Dystrybutorów

marki

Wolf

w

dniach

18.09.2018 - 30.11.2018 lub do wyczerpania limitu zestawów promocyjnych.

§ IV ZASADY PROMOCJI
6. Uczestnik Promocji, który dokona w okresie 18.09.2018 – 30.11.2018 zakupu u Dystrybutora kotła
CGB-2, CGS-2, CGW-2, CSZ-2 lub pakietu systemów Wolf opartych na bazie tych urządzeń otrzyma
GRATIS do każdego z promocyjnych urządzeń zestaw do zabezpieczenia kotła przed
zanieczyszczeniami z instalacji składający się z :
- kompaktowego, magnetycznego separatora zanieczyszczeń z efektem cyklonu GIACOMINI R146C,
- śrubunku
- zaworu.
7. Promocji podlegają kotły kondensacyjne CGB-2, CGS-2, CGW-2, CSZ-2 marki WOLF oraz pakiety
urządzeń oparte na bazie wymienionych kotłów.

8. Liczba urządzeń w promocji jest ograniczona.

§ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9. Reklamacje dotyczące zasad promocji mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej za
pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Organizatora lub elektronicznej na adres
marketing@wolf-polska.pl.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji. Wszelkie wprowadzone zmiany
będą obowiązywać w ciągu 7 dni od daty ich ogłoszenia.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji w czasie jej trwania po
upływie 14 dni od daty ogłoszenia takiej informacji.
12.Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora w trakcie trwania Promocji.
13.Pozostałe zapisy umów handlowych pozostają bez zmian.
14.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

