Regulamin Akcji „Pakiet potrójnych korzyści - ekooszczędni”
1. Organizatorem akcji promocyjnej„Pakiet potrójnych korzyści - ekooszczędni” (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 przez autoryzowanych Firmach Partnerskich
Viessmann Sp. z o.o.
3. Akcja Promocyjna trwa od 01. lutego 2021 r. do 31.grudnia 2021r.
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. Akcją Promocyjną objęte są następujące urządzenia firmy Viessmann (dalej: Urządzenia):
2/ Pompy powietrzne typu monoblok (grupa A)
Wyszczególnienie dostępnych modeli i numerów katalogowych pomp ciepła znajduje się w Cenniku
– Program Potrójnych Korzyści
5. Akcja Promocyjna skierowana jest do Klientów Końcowych, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w
Akcji Promocyjnej poprzez formularz zgłoszeniowy 
na stronie www.viessmann.pl/gratis
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. 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 Klient Końcowy otrzymuje w cenie katalogowej Urządzenia
oczyszczacz powietrza typ HLOC -15 , który zamówi i odbierze poprzez e-sklep (
www.sklep-viessmann.pl) .
9.Sposób odebrania oczyszczacza w Akcji Promocyjnej jest następujący :
a) należy zarejestrować zakupna stroniemoj.viessmann-serwis.pl
b) wprowadzić numer seryjny Urządzenia ( fabryczny )
c) przyporządkowany do tego numeru kod 
zostanie wysłany na podany e-mail
d) przechodząc na stronę e-sklepu należy zarejestrować się
e) należy złożyć zamówienie na oczyszczacz
f) wprowadzić kod w terminie do 31.01.2022
g) oczyszczacz z wartością zamówienia i wysyłki “0” zostanie dostarczony do Klienta.
10.Kod do e-sklepu może być zrealizowany wyłącznie na stronie 
www.sklep-viessmann.pl
11. Ważność kodu : do 31.01.2022.
12. Kod nie może być zamieniony na gotówkę.
13. 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).
14. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. lutego 2021 i obowiązuje przez okres trwania Akcji
Promocyjnej.

