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pRomoCjA 

od 1.04.16

do 30.06.16

T-1U4255K



Tacker do spinek za 1zł!

KUp ELEmENTY 
ogrzewania podłogowego  
KAN‑therm!

ZAKUPY

o wartości 

6 000 zł!

ZaSaDY ProMocJi:
Za zakup wybranych elementów Systemu Ogrzewania Podłogowego  
KAN-therm (rura Blue Floor, spinki do Tackera, rozdzielacze OP, szafki OP) 
na kwotę co najmniej 6.000 zł netto w okresie trwania promocji  
01.04.2016 - 30.06.2016 r. otrzymasz tacker t-1U4255K za 1 zł netto!



aBY otrZYMaĆ NaGroDĘ:
 wyślij formularz z ostatniej strony ulotki lub ze strony 
 www.kan-therm.com wraz z potwierdzeniem zakupu 
 wybranych elementów ogrzewania Podłogowego 
 Systemu KAN-therm w okresie trwania promocji  
 na kwotę co najmniej 6 000 zł netto.

 W celu potwierdzenia dokonania obrotu  
 możesz wysłać skan/zdjęcie faktury lub  
 oświadczenie dystrybutora. 
 

Formularz wyślij w dowolny sposób:

  e-mailem: promocja@kan.com.pl

  pocztą na adres KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 
  16-001 Białystok-Kleosin z dopiskiem  
  "tacKer do spinek za 1zł!",

  faxem: 85 73 33 826.

ZaletY tacKera:
 Optymalnie dobrana wysokość urządzenia  
 zapewnia komfortową pracę. 
 Lekka, uniwersalna konstrukcja umożliwia  
 montaż spinek krótkich i długich. 
 Ulepszona prowadnica oraz specjalny element 
 dociążający gwarantują odpowiednie wprowadzenie 
 spinki do gniazda urządzenia. Dzięki temu Tacker 
 nie zacina się podczas pracy zapewniając tym 
 samym szybki i bezpieczny montaż.

oDBIERZ TACKER 
do spinek za 1zł!



Tacker do spinek za 1zł!

1. PoStaNowieNia oGólNe

a) Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestnictwa w organizowanej przez KAN   

 Sp. z o.o. (zwaną dalej KAN) promocji „tacKer do spinek za 1 zł!” zwaną dalej Promocją, 

 skierowaną do Klientów KAN.

b) 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.

2. UcZeStNicY ProMocJi

a) Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób prawnych i fizycznych,  

 które spełniają następujące warunki:

• prowadzą działalność w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych i grzewczych. 

• dokonują zakupów Systemu KAN-therm u Partnerów Handlowych KAN.

b) Udział w Promocji i podanie danych związanych z udziałem w Promocji są  

 całkowicie dobrowolne.

c) Udział w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem  

 i zaakceptowanie jego warunków.

3. cZaS trwaNia ProMocJi

a) Promocja rozpoczyna się 01.04.2016 r. i obowiązuje do 30.06.2016 r.  

 lub do wyczerpania zapasów.

b) KAN zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji.

4. towarY oBJĘte ProMocJĄ

Do udziału w Promocji uprawnia zakup elementów Ogrzewania Podłogowego Systemu KAN-therm 

dostępnych w ofercie KAN, wymienionych w tabeli elementów objętych promocją.

reGUlaMiN ProMocJi

TACKER 
do spinek za 1zł!



5. ZaSaDY UDZiałU w ProMocJi

a) Za zakup w czasie trwania promocji elementów Ogrzewania Podłogowego Systemu  

 KAN-therm wymienionych w punkcie 4 na wartość co najmniej 6 000 zł netto  

 klient otrzyma możliwość zakupu Tackera wraz z fakturą na kwotę 1 zł netto. 

b) Uczestnik ma prawo do odbioru w sumie 2 nagród w czasie trwania promocji. 

c) Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby 

 trzecie 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) Aby zamówić Tacker T-1U4255K należy przesłać wypełniony „Formularz Zamówienia 

 Nagrody”, wraz z potwierdzeniem dokonania zakupu elementów Ogrzewania Podłogowego 

 KAN-therm objętych promocją na kwotę min. 6 000 zł netto i w czasie trwania promocji.

f) W celu potwierdzenia zakupu towarów objętych promocją należy przesłać zdjęcie 

 albo skan faktury lub wypełnione "Oświadczenie Dystrybutora" o wykonanych obrotach. 

 Oświadczenie jest dostępne w ulotce promocyjnej oraz na stronie www.kan-therm.com.

tabela elementów objętych promocją

Kategoria opis

rury Blue Floor Średnice: 16,18, 20; opakowania: 200 i 600 m 
0.2176OP, 0.2176OP 600M, 0.2178OP, 0.2178OP 600M, 0.2180OP, 0.2180OP 300M  
 
dowolne rury Blue Floor z katalogu System KAN-therm,  
rozdział „Ogrzewanie płaszczyznowe” (pomarańczowy)

Spinki do tackera Wymiar: 14-18 (42mm), 20 (42mm), 14-18 (37.2mm) 
22022S, K-200604, 22022, 22022N, 22024S, K-200601

dowolne spinki w ofercie Systemu KAN-therm,  
rozdział „Ogrzewanie płaszczyznowe” (pomarańczowy) 

rozdzielacze do oP Seria: 51A, 55A, 71A, 75A, N75A, N75E, 73E, 77E, 73A, 77A 
 
dowolne rozdzielacze z katalogu System KAN-therm,  
rozdział „Ogrzewanie płaszczyznowe” (pomarańczowy)

Szafki do oP Typ: SWN-OP, SWPG-OP, SWP-OP
 
dowolne szafki z katalogu System KAN-therm,  
rozdział „Ogrzewanie płaszczyznowe” (pomarańczowy)



Tacker do spinek za 1zł!

6. wYDawaNie NaGróD

a) Aby odebrać nagrodę, należy wysłać „Formularz Zamówienia” wraz potwierdzeniem 

 dokonania zakupów produktów objętych promocją (skan/zdjęcie faktury lub oświadczenie 

 partnera) na adres e-mail: promocja@kan-therm.com, fax: 85 73 33 826 lub pocztą:  

 KAN Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin z dopiskiem: 

 Promocja „tacKer do spinek za 1 zł!”

b) Termin realizacji zamówień na nagrodę wynosi 10 dni roboczych. W przypadku 

 zaistnienia szczególnych sytuacji termin ten może ulec przedłużeniu, jednak na 

 okres nie dłuższy niż 30 dni.

c) Ilość nagród w „tacKer do spinek za 1 zł!” jest ograniczona.

d) Dopuszczalne są następujące formy przekazania nagród: odbiór osobisty przez 

 Uczestnika, przekazanie za pośrednictwem Pracownika działu Handlu KAN Sp. z o.o., 

 lub wysyłka kurierska.

e) Dostarczenie zamówionych nagród odbywa się na koszt KAN Sp. z o.o.

7. oDPowieDZialNośĆ KaN

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia 

 przesyłki, a także za wszelkie inne działania firmy kurierskiej.

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia 

 przez Uczestników.

8. PoStaNowieNia Końcowe

• KAN zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach warunków  

 i zasad Promocji Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem  

 w ogłoszeniach umieszczonych w punktach sprzedaży towarów KAN Spółka z o.o. 

 objętych Promocją lub poprzez stronę www.kan-therm.com.

• Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, może spowodować 

 cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Promocji uprawnień.

• 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.

• 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.



ForMUlarZ ZaMówieNia NaGroDY 
„tacKer do spinek za 1zł!”
(prosimy wypełnić drukowanymi literami)

oświaDcZeNie UcZeStNiKa ProMocJi

Firma ......................................................................................................................................

Imię i nazwisko ......................................................................................................................................

Adres ......................................................................................................................................

NIP ......................................................................................................................................

Tel./fax/e-mail ......................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na używanie i przetwarzanie powyższych informacji na potrzeby promocji  
„tacKer do spinek za 1zł!” przez firmę KAN zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  
z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz.893).

Zapoznałem się z Regulaminem promocji „tacKer do spinek za 1zł!” i akceptuję jego warunki. 

Zamawiam tacKer T-1U4255K za 1zł netto.           

.....................................          .........................................................          ...............................................

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o nowościach, promocjach, nowych katalogach 
czy filmach wyraź zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy KaN. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej informacji
o charakterze marketingowo-handlowym od KAN Spółka z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. Zm.).

.....................................                                           ...............................................

oświaDcZeNie DYStrYBUtora

Oświadczam, że firma ......................................................... w terminie od 01.04.2016 do 30.06.2016
dokonała zakupów elementów ogrzewania podłogowego KAN-therm objętych promocją na łączną 
kwotę ........................... zł netto.

.....................................          .........................................................          ............................................... 
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KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin

tel. +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201
e-mail: kan@kan-therm.com 

www.kan‑therm.com

ISO 9001


