PANEL GRZEWCZY KAN-therm WALL za 1zł!
REGULAMIN PROMOCJI
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

a)

Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestnictwa w organizowanej przez KAN Sp. z o.o. (zwaną dalej KAN)
promocji „WALL 2+1!” zwaną dalej Promocją, skierowaną do Klientów KAN.
Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w punktach sprzedaży KAN oraz u wybranych
Partnerów Handlowych KAN. Punkty sprzedaży, w których obowiazuje Promocja, będą stosownie oznakowane.

b)

2.
a)

UCZESTNICY PROMOCJI

b)
c)

• prowadzą działalność w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych i grzewczych.
• dokonują zakupów Systemu KAN-therm u Partnerów Handlowych KAN.
Udział w Promocji i podanie danych związanych z udziałem w Promocji są całkowicie dobrowolne.
Udział w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.

3.

CZAS TRWANIA PROMOCJI

a)
b)

Promocja rozpoczyna się 15.09.2017 r. i obowiązuje do 31.03.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.
KAN zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji.

4.

TOWARY OBJĘTE PROMOCJĄ

Do udziału w Promocji uprawnia zakup minimum 2 jednakowych paneli grzewczych KAN-therm WALL (metody suchej)
dostępnych w ofercie KAN, wymienionych w tabeli elementów objętych promocją.
ŚCIENNY PANEL GRZEWCZY Z RURĄ PB 8×1

Kod

Kod promocyjny

2000×625 (100%)

Wymiar

K-400105

1800188012

2000×625 (75%)

K-400110

1800188013

2000×310 (100%)

K-400120

1800188010

2000×310 (75%)

K-400130

1800188011

1000×625 (100%)

K-400140

1800188009

625×1250 (100%)

K-400150

1800188014

Uwaga: Ilości procentowe oznaczają użyteczne powierzchnie grzewcze.

5.

ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

a)

Przy zakupie, w czasie trwania promocji, 2 jednakowych paneli grzewczych KAN-therm WALL (metody suchej)
wymienionych w punkcie 4, klient będzie mógł kupić 3-ci panel lub tańszy w promocyjnej cenie 1 zł netto.
Uczestnik ma prawo do odbioru dowolnej ilości pakietów paneli 2+1 w czasie trwania promocji.

b)
c)

Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobytrzecie lub łączyć ich
z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.

d)

Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej
działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.

e)

Uczestnik odbiera 3-ci panel u Partnera Handlowego podczas zakupu 2 paneli. 3-ci panel powinien zostać zafakturowany
na tej samej fakturze co 2 pozostałe. Nie ma możliwości zakupu 3-ciego panelu przy kolejnych zakupach.

6.

WYDAWANIE NAGRÓD

Wydanie promocyjnego panelu/paneli następuje od razu przy odbiorze pozostałych, zakupionych paneli (2 lub wielokrotności 2).

7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a)

Regulamin Promocji dostępny jest dla Uczestników Promocji w wybranych punktach sprzedaży u Partnerów
Handlowych, gdzie obowiązuje promocja, w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.kan-therm.com.

b)

KAN zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach warunków i zasad Promocji
Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez stronę www.kan-therm.com.

c)

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w sposób
polubowny. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w sprawach spornych właściwy
będzie Sąd Rejonowy w Białymstoku.
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