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Groblice, 25.01.2019r 
 
 

REGULAMIN PROMOCJI  
 

„CZYSTE POWIETRZE” 

 
 

§1 Postanowienia wstępne 
 

1. Firma Ciepło-Tech sp. j. zarejestrowana pod adresem: 
 
Ciepło- Tech sp. j. 
Andrzej Orzechowski, Alfred Owczarek 
Ul. Polna 76 C, 
55-010 Groblice 
 
zwana dalej Importerem informuje o rozpoczęciu promocji na urządzenia marki AUER, LAPESA oraz HEATTEC 
w ramach promocji „CZYSTE POWIETRZE”. Promocja obejmuje wybrane produkty marki AUER, LAPESA i 
HEATTEC wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. W promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna bądź podmiot zwany dalej Odbiorcą, która zgadza się  
z zasadami regulaminu. 

3. Zakup urządzeń w ramach promocji „CZYSTE POWIETRZE” oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
4. Importer zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. 
5. Importer nie ponosi odpowiedzialności za zły dobór urządzeń względem wymagań budynku.  
6. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem 

czasu realizacji zamówienia. 
7. Importer zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na liście 

urządzeń objętych promocją. 
 

§2 Informacje ogólne 
  

1. Cennik urządzeń objętych promocją znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. W cenniku 
podane są ceny netto, nie zawierające podatku VAT. 

2. Promocja trwa od 01.02.2019r. do wyczerpania zapasów – ilość sztuk w promocji ograniczona. 
3. Urządzenia objęte promocją posiadają standardową gwarancję producentów. Wszystkie warunki gwarancyjne, 

m.in. zastosowanie w instalacji inhibitora antykorozyjnego w odpowiednim stężeniu, znajdują się w 
instrukcjach instalacji i użytkowania, które dołączone są do urządzeń. 

4. Zamówienia w ramach promocji „CZYSTE POWIETRZE” przyjmowane będą na specjalnie przygotowanym 
formularzu (Załącznik nr 1).  

5. Odbiorca pokrywa koszty dostawy urządzeń. 
6. Kwotę do opłacenia za zamówione w ramach promocji urządzenia wraz z kosztami transportu podaje 

autoryzowany Partner firmy Ciepło- Tech sp. j. Płatność za urządzenia zamówione w ramach promocji należy 
realizować w formie przelewu na wskazane konto, w terminie do 7 dni od daty otrzymania Wyceny Proforma 
od wykonawcy.  

7. W przypadku nie opłacenia Faktury Proforma we wskazanym terminie,  zamówienie zostanie automatycznie 
anulowane. 

8. Dane Importera znajdują się na stronie internetowej www.cieplotech.pl 
9. Zamówione towary są dostarczane do Odbiorcy na wskazany w Formularzu Zamówień (Załącznik nr 1) adres 

dostawy, za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
10. Importer nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie urządzeń wynikające z winy przewoźnika. 
11. Podczas dostawy należy dokładnie sprawdzić przesyłkę, a w przypadku zauważenia nieprawidłowości/ 

zniszczeń należy niezwłocznie złożyć reklamację do przewoźnika. 
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12. Opłacone zamówienia będą zrealizowane nie później niż do końca następnego miesiąca kalendarzowego od 

daty opłacenia całej kwoty, np.: 
- Zamówienia opłacone w miesiącu Luty będą realizowane w miesiącu Marzec. 

13. W przypadku montażu urządzenia po upływie 6 miesięcy od daty zakupu, Importer nie pokrywa kosztów 
„uruchomienia zerowego”. 

14. W celu wydłużenia żywotności instalacji wody użytkowej, Importer zaleca montaż galwanicznego uzdatniacza 
wody Energy Water®, a w przypadku instalacji CO montaż filtrów magnetycznych np. Fernox, Sentinel.  

15. Importer zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w trakcie trwania promocji.  
 
§3 Oferowane metody dostawy 
 

1. Odbiorca może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionych urządzeń: 
 

• Przesyłka kurierska, płatność przelewem. 
• Odbiór osobisty, dostępny pod adresem: ul. Polna 76 C, 55-010 Groblice. 

 
2. Importer nie odpowiada za błędnie wskazany w Formularzu Zamówień (Załącznik nr 1) adres dostawy. 
3. W przypadku wyboru przez Odbiorcę opcji odbioru osobistego urządzeń, należy poinformować Importera o  

planowanym terminie odbioru nie później niż 48 godzin wcześniej. 
 
§4 Dane osobowe 
 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Importer. Dane osobowe mogą być udostępniane 
Uczestnikowi w celu dokonania wglądu lub ich zmiany. 

2. Dane osobowe Odbiorców zbierane przez Importera za pośrednictwem formularza zamówienia zbierane są  
w celu realizacji zamówienia oraz marketingowym. W przypadku gdy Odbiorca korzysta ze sposobu dostawy 
przesyłką kurierską, Importer udostępnia zebrane dane osobowe Odbiorcy wybranemu przewoźnikowi. 

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych potrzebnych do 

realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości skorzystania z promocji. 
 

§5 Postanowienia końcowe 
 

1. Umowy zawierane między Odbiorcą a Importerem zawierane są w języku polskim. 
2. Importer zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj. : zmiany przepisów 

prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień 
niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Importer poinformuje Odbiorcę z co najmniej 7 dniowym 
wyprzedzeniem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

• Załącznik nr 1 – Formularz Zamówienia w ramach promocji „CZYSTE POWIETRZE”. 

• Załącznik nr 2 – Cennik urządzeń objętych promocją „CZYSTE POWIETRZE”. 


