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REGULAMIN PROMOCJI
„Zamontuj Wolf i spotkaj Mikołaja”
§ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

Organizatorem promocji o nazwie „Zamontuj Wolf i spotkaj Mikołaja” (dalej zwaną 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, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3.189.100,00 zł, NIP 532-12-04-944 (dalej zwana
Organizatorem).
Promocja organizowana jest na obszarze całej Polski na podstawie niniejszego regulaminu (dalej zwanego Regulaminem)
oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.
Celem Promocji jest intensyfikacja montaży urządzeń Wolf oraz popularyzacja marki wśród klientów należących do sieci
dystrybucji Organizatora.
§ II CZAS TRWANIA PROMOCJI

4.

Promocja trwa od 06.11.2018r. do 06.12.2018r., który jest ostatecznym dniem możliwości montażu urządzeń Wolf, zaliczanych
do stworzenia rankingu Instalatorów z największą liczbą montaży w regionach handlowych Wolf zgodnie z zasadami promocji
opisanymi w poniższym regulaminie.
§ III UCZESTNICY PROMOCJI

5.

Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, przez których w niniejszym Regulaminie rozumie się osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą oraz posiadające certyfikat Autoryzowanego Instalatora lub Serwisanta WOLF, dokonujących zakupu
poprzez sieć dystrybucji marki Wolf (dalej zwaną Dystrybutorem), a następnie dokonujących montażu urządzeń w czasie trwania
promocji.
§ IV ZASADY PROMOCJI

6.

7.

8.
9.

Uczestnik Promocji dokonuje w okresie 06.11.2018 – 06.12.2018 montaży urządzeń Wolf (kotły FGB, CGB-2, CGS-2, CGW-2, CSZ2, systemy rekuperacji CWL, pompy ciepła) oraz w terminie do 10.12.2018 przesyła czytelne zdjęcia lub skany prawidłowo
wypełnionych protokołów montaży z kart gwarancyjnych, potwierdzające wykonanie usług, na adres: marketing@wolf-polska.pl.
Zdjęcia lub skany o jakości nie pozwalającej zidentyfikować wpisanych na protokole danych, nie będą zaliczane do puli zgłoszeń
promocyjnych. Termin przesłania papierowej dokumentacji potwierdzającej montaż i warunkującej wypłatę stawki za montaż
pozostaje bez zmian, tj. maksymalnie 30 dni od daty montażu.
Dnia 11.12.2018 Organizator sporządza i publikuje na stronie www.wolf-polska.pl ranking Instalatorów z największą ilością
montaży urządzeń Wolf w okresie promocyjnym w każdym z regionów handlowych Wolf Technika Grzewcza. Mapa regionów
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Każdy z pierwszych ośmiu Instalatorów z każdego regionu handlowego Wolf, z największą liczbą montaży w okresie promocji
otrzyma 5-litrowy keg bawarskiego piwa.
Piwo zostanie dostarczone zwycięzcom do dnia 21.12.2018 przez Regionalnych Inżynierów Sprzedaży Wolf.
§ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.

11.

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem przez
Uczestnika zgody na wykorzystanie jego danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska do publikacji na stronie internetowej
Organizatora (www.wolf-polska.pl) i profilu fb Wolf Dom z dobrą energią oraz celów marketingowych Organizatora.
Administratorem danych osobowych jest WOLF – TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Sokołowskiej 36, 05-806
Sokołów. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pod adresem: dpo@wolf-polska.pl.
Przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone okresem, wykonywania obowiązków związanych ze świadczonymi usługami i
realizacji uprawnień Użytkownika, a w przypadku posiadania zgody na wskazane operacje przetwarzania, trwa do jej cofnięcia.
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swych danych, ich poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych,
ich usunięcia lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia oraz zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonywania praw i kontroli jakości realizacji. Nie planuje się
przekazywania danych osobowych do państw trzecich oraz automatycznego przetwarzania danych.
Reklamacje dotyczące zasad promocji mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na
adres siedziby Organizatora lub elektronicznej na adres wolf@wolf-polska.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji. Wszelkie wprowadzone zmiany będą obowiązywać
w ciągu 7 dni od daty ich ogłoszenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji w czasie jej trwania po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia takiej informacji.
Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora w trakcie trwania Promocji.
Pozostałe zapisy umów handlowych pozostają bez zmian.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów
prawa powszechnie obowiązujących.

Załącznik nr 1 do REGULAMINU PROMOCJI „Zamontuj Wolf i spotkaj Mikołaja”
Mapa regionów handlowych Wolf Technika Grzewcza
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