
1. pOSTAnOwiEniA OgóLnE

a) Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestnictwa w organizowanej przez  
 KAN Sp. z o.o. (zwaną dalej KAN lub Organizator) promocji „Telewizor za paletę rury  
 kAn-therm” zwaną dalej Promocją, skierowaną do Klientów KAN.
b) Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w punktach sprzedaży  
 KAN oraz u Partnerów Handlowych KAN. Punkty sprzedaży, w których przeprowadzana  
 będzie Promocja, będą stosownie oznakowane.

2. uczESTnicy prOMOcji

a) Promocja przeznaczona jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie  
 mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, które w dniu przystąpienia  
 do programu spełniają łącznie następujące warunki:
 •  prowadzą działalność w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych i grzewczych.  
 	dokonują zakupów w punktach sprzedaży KAN lub u Partnerów Handlowych KAN.

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

c) Udział w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem  
 i zaakceptowanie jego warunków.

d) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych  
 w niniejszym Regulaminie, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych  
 osobowych w celu przeprowadzenia promocji objętej Regulaminem. Imię, nazwisko,  
 adres, adres e-mail Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia  
 promocji oraz wydania nagrody gwarantowanej, a także w celu rozpatrzenia  
 ewentualnych reklamacji uczestników. Każdy Uczestnik biorąc udział w Promocji,  
 wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych osobowych  
 przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie. Podanie danych osobowych jest  
 dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w promocji. Uczestnikowi, który podał  
 swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania  
 oraz żądania usunięcia.
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3. czAS TrwAniA prOMOcji

a) Promocja rozpoczyna się 20.10.2014 r. i obowiązuje do 31.12.2014 r.
b) KAN zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji.

4. TOwAry ObjĘTE prOMOcjĄ

a) Do udziału w Promocji uprawnia jednorazowy zakup palety rury PE-RT Push 12x2  
 lub 14x2 o następujących kodach:

5. zASAdy udziAłu w prOMOcji

a) Za jednorazowy zakup w czasie trwania promocji pełnej palety (4 000 mb.) jednej  
 z wymienionych w punkcie 4 rur Systemu KAN-therm objętych promocją, uczestnik   
 otrzyma prawo do jednorazowego promocyjnego zakupu telewizora philips 32pFH4309  
 za jeden złoty (dalej: nagroda). 
b) Uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody w czasie trwania promocji. 
c) Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby  
 trzecie lub łączyć ich z prawami do nagrody innych Uczestników.
d) Liczba nagród jest ograniczona. O przyznaniu nagrody decyduje pierwszeństwo  
 zgłoszenia zgodnie z pkt 6.

6. wydAwAniE nAgród

a) Aby odebrać nagrodę należy:
 • Wysłać zamówienie nagrody wraz z kopią faktury dokumentującej zakup produktów  
  objętych promocją na adres e-mail: promocja@kan.com.pl lub pocztą na adres: 
  KAN Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 1E, 15-637 Białystok z dopiskiem:  
  promocja „Telewizor za paletę rury kAn-therm”.

b) Wydanie nagród będzie realizowane po zakończeniu promocji, po potwierdzeniu  
 spełnienia przez uczestnika promocji przesłanek uprawniających do nagrody.  
 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.

L.p. kOd kAT. nAzwA ELEMEnTu wyMAgAnA iLOść

1. 0.2174 Rura PE-RT Push 12x2 Paleta - 4 000 m.

2. 0.2175 Rura PE-RT Push 14x2 Paleta - 4 000 m.



c) Zwrot przez uczestnika produktów objęty promocją, o których mowa w pkt 4 oznacza  
 rezygnację z promocji i w takim przypadku uczestnik promocji zobowiązany jest  
 do dopłaty do pełnej ceny telewizora tj. do kwoty 1230 (słownie: tysiąc dwieście  
 trzydzieści) złotych brutto.

d) Dopuszczalne są następujące formy przekazania nagrody: odbiór osobisty przez  
 Uczestnika, przekazanie za pośrednictwem Pracownika działu Handlu KAN sp. z o.o.,  
 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. 
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nagrody. 
d) Ewentualne reklamacje dotyczące promocji należy zgłaszać na piśmie listem  
 poleconym najpóźniej 14 dni po zakończeniu promocji na adres:  
 KAN Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 1E, 15-637 Białystok z dopiskiem na kopercie:  
 reklamacja promocji „Telewizor za paletę rury kAn-therm”. 
e) O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 
f) Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od jej otrzymania, włączając  
 w to wysłanie uczestnikowi promocji zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

8. pOSTAnOwiEniA kOŃcOwE

a) KAN zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach  
 warunków i zasad Promocji, tj. terminu obowiązywania, Regulaminu, Uczestnicy  
 zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach  
 umieszczonych w punktach sprzedaży towarów KAN Spółka z o.o. objętych Promocją.
b) Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, może spowodować  
 cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Promocji 
 uprawnień.
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.
d) Regulamin Promocji dostępny jest dla Uczestników Promocji we wszystkich punktach  
 sprzedaży KAN oraz siedzibie Organizatora. Regulamin Promocji dostępny jest również 
 na stronie www.kan-therm.com.


