Regulamin Akcji „Program pompy ciepła”
1. Organizatorem akcji promocyjnej ”Program pompy ciepła ” (dalej także: Akcja Promocyjna) jest firma
Viessmann Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 65. Niniejszy regulamin będzie dostępny
u Organizatora Akcji Promocyjnej.
2. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział Klienci Końcowi, którzy zdecydują się na zakup
wyszczególnionych zestawów pomp ciepła i realizację montażu w wybranych przez Viessmann Sp. z o.o.
autoryzowanych Firmach Partnerskich.
3. Akcja Promocyjna trwa od 01. lutego 2018r. do 30. czerwca 2018r.
4. Akcją Promocyjną objęte są następujące urządzenia firmy Viessmann (dalej: Urządzenia): Pompy splitowe
(grupa S). Wyszczególnienie dostępnych modeli i numerów katalogowych pomp ciepła znajduje się w
Cenniku – Program Pomy Ciepła.
5. Akcja Promocyjna skierowana jest do Klientów Końcowych, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w Akcji
Promocyjnej poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.cieplozzimna.pl.
6. Zgłoszenia Klientów Końcowych przekazywane będą drogą elektroniczną do bazy Vitocontact i kierowane
do Firm Partnerskich zaproszonych do udziału w Akcji Promocyjnej.
7. Firma Viessmann Sp. z o.o. zobowiązana jest do kontaktu z Klientem Końcowym i potwierdzenie przyjęcia
do realizacji jego zapytania. Do zainteresowanych Klientów zgłosi się Firma Partnerska i zgodnie z zasadami
Akcji przygotuje indywidualną ofertę na Urządzenie.
8. W ramach Akcji Promocyjnej Firma Viessmann Sp. z o.o. wytypuje grupę specjalistycznych Firm
Partnerskich, które będą kompleksowo realizować zlecenia zgodnie z zasadami Akcji Promocyjnej.
9. W ramach Akcji Promocyjnej Klient Końcowy otrzymuje w cenie katalogowej Urządzenia standardowy
montaż oraz uruchomienie. Standardowy montaż obejmuje :
a) Montaż jednostki wewnętrznej
b) Montaż jednostki zewnętrznej, Wersja wolnostojąca (wspornik własny koszty fundamentu po stronie
inwestora)
c) Montaż połączenia przewodów chłodniczych wraz z materiałem, rury+ izolacja max.10m ( przy założeniu
max. 1 przejście przez ścianę)
d) Uruchomienie Urządzenia przez uprawniony Serwis.
Montaż standardowy nie zawiera :
- kosztów okablowania , przyłączy elektrycznych oraz podłączeń hydraulicznych do jednostki wewnętrznej.
Warunkiem skorzystania z promocji jest podpisanie umowy z Firmą Partnerską, zamówienie Urządzenia do
30.06.2018 oraz zapłata za Urządzenie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
10. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację warunków promocji określonych niniejszym
Regulaminem oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie firmy Viessmann Sp. z o.o. zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).
11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. lutego 2018 i obowiązuje przez okres trwania Akcji Promocyjnej.

Akceptuję powyższe postanowienia
…………………………………………………………….

