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Kupując automatykę KAN-therm Smart
za minimum 3 999 zł netto otrzymasz:

ROUTER TP-Link
za 1zł!
INTERNET

WI-FI

LAN
ROUTER

LAN
KOMPUTER
/ SMARTPHONE

Router TP-Link pozwoli Ci na łatwą konfigurację Systemu KAN-therm Smart
w warunkach budowy, nawet bez dostępu do internetu. Możesz używać go
na wielu inwestycjach lub przekazać klientowi wraz z Systemem Smart.

ABY OTRZYMAĆ NAGRODĘ:
wyślij formularz z ostatniej strony ulotki lub ze strony www.kan-therm.com
wraz z potwierdzeniem zakupu elementów automatyki bezprzewodowej
KAN-therm Smart (w tym minimum 1 listwy) w okresie trwania promocji na
kwotę co najmniej 3 999 zł netto. W celu potwierdzenia dokonania obrotu
możesz wysłać skan/zdjęcie faktury lub oświadczenie dystrybutora.
Formularz wyślij w wybrany przez Ciebie sposób:
		e-mailem: promocja@kan-therm.com,
pocztą na adres: KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 BiałystokKleosin z dopiskiem "ZOSTAŃ MISTRZEM KONFIGURACJI!",
		lub faxem: 85 73 33 826.
Zostań mistrzem konfiguracji!

Zobacz film o konfiguracji Smart!

Sprawdź jak szybko i łatwo skonfigurować automatykę
bezprzewodową KAN-therm SMART dzięki aplikacji KAN
Smart Control i routerowi TP-Link!

Zalety aplikacji SMART Control
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ŁATWOŚĆ KONFIGURACJI
Funkcja “Quick Setup” pozwala
na prostą konfigurację Systemu
KAN-therm Smart bezpośrednio
z aplikacji.
MOBILNOŚĆ
Umożliwia dostęp do panelu
administracyjnego lub regulację i
kontrolę temperatury w całym domu,
z dowolnego miejsca, bez
konieczności dojazdu do klienta.
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Dzięki gotowym scenariuszom
pozwala na optymalizację
zużycia energii w budynku.

ZOSTAŃ
Mistrzem konfiguracji!
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 „Zostań Mistrzem Konfiguracji!” 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 25.04.2017 r. i obowiązuje do 30.09.2017 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 Systemu automatyki KAN-therm Smart(w tym co
najmniej 1 listwy Smart) dostępnych w ofercie KAN, wymienionych w tabeli elementów objętych
promocją.

Zostań mistrzem konfiguracji!

Elementy objęte promocją:
Nazwa produktu

Kod katalogowy

Termostat z LCD - bez czujnika temperatury podłogi

K-800004

Termostat LCD - z czujnikiem temperatury podłogi

K-800005

Listwa 230 z LAN - do 4 termostatów i 6 siłowników

K-800007

Listwa 230 z LAN 8 term - do 8 termostatów i 12 siłowników

K-800009

Listwa 230 z LAN 12 term - do 12 termostatów i 18 siłowników

K-800016

Listwa 24V z LAN i transformatorem - do 4 termostatów i 6 siłowników

K-800008

Listwa 24V z LAN i transformatorem - do 8 termostatów i 12 siłowników

K-800010

Listwa 24V z LAN i transformatorem - do 12 termostatów i 18 siłowników

K-800018

Siłownik 230V - bezprądowo zamknięty (NC)

K-800011

Siłownik 230V - bezprądowo otwarty (NO)

K-800012

Siłownik 24V - bezprądowo zamknięty (NC)

K-800013

Siłownik 24V - bezprądowo otwarty (NO)

K-800014

Antena zewnętrzna

K-800020

Przekaźnik sygnału (repeater)

K-800022

Adapter Smart do siłownika

K-800019

5. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
a) Za zakup w czasie trwania promocji elementów automatyki KAN-therm Smart wymienionych
w punkcie 4 na wartość co najmniej 3 999 zł netto, klient otrzyma możliwość zakupu
routera TP-Link TL-MR3020 za 1 zł netto.
b) Zakupiony zestaw musi się składać z przynajmniej 1 listwy z tabeli w punkcie 4
regulaminu oraz dowolnej ilości pozostałych elementów Systemu KAN-therm SMART
wymienionych w punkcie 4.
b) Uczestnik ma prawo do odbioru w sumie 3 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 Router TP-Link TL-MR3020 należy przesłać wypełniony „Formularz Zamówienia
Nagrody” wraz z potwierdzeniem dokonania zakupu elementów automatyki KAN-therm Smart
objętych promocją na kwotę min. 3 9999 zł netto w czasie trwania promocji.
f)

W celu potwierdzenia zakupu towarów objętych promocją należy przesłać zdjęcie/skan
faktury lub wypełnione "Oświadczenie Dystrybutora" o dokonanym zakupie.
Oświadczenie jest dostępne w ulotce promocyjnej oraz na stronie www.kan-therm.com.

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 „Zostań Mistrzem Konfiguracji!”
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 promocji „Zostań Mistrzem Konfiguracji!” 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.

Zostań mistrzem konfiguracji!

Wypełniony formularz proszę przesłać na adres: promocja@kan.com.pl, faxem 85 73 33 826 lub na adres: KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin z dopiskiem "Zostań Mistrzem Konfiguracji!".

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NAGRODY
„Zostań Mistrzem Konfiguracji!”

(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
„Zostań Mistrzem Konfiguracji!” 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 „Zostań Mistrzem Konfiguracji!” i akceptuję jego
warunki.

Zamawiam ROUTER TP-LINK TL-MR3020 za 1zł netto.

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

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

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

Data

Pieczęć firmowa

Czytelny podpis

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.).
.....................................
Data

			

...............................................
Czytelny podpis

OŚWIADCZENIE DYSTRYBUTORA
Oświadczam, że firma ....................................................... w terminie od 25.04.2017 do 30.09.2017
dokonała zakupów elementów ogrzewania podłogowego KAN-therm objętych promocją na łączną
kwotę ........................... zł netto.

.....................................
Data

.........................................................
Pieczęć firmowa

...............................................
Czytelny podpis

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

