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MISTRZOSTWA  
Z KAN-therm!

WYGRAJ 

BILETY
 NA MISTRZOSTWA  

EUROPY 

W PIŁCE RĘCZNEJ

SYSTEM KAN-therm
Innowacyjne instalacje
wodne i grzewcze

www.kan-therm.com



Mistrzostwa z KAN-therm

Potwierdź zakup elementów  
SYSTEMU KAN-therm PUSH  
lub ROZDZIELACZY KAN-therm

WYGRAJ BILETY 
NA EURO!

ZAKUPY

O WARTOŚCI

minimum 

5 000 zł!

Dla 24 najlepszych klientów – bilety  
Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w Krakowie!
12 biletów na finał w dniu 31.01.2016 r. w Krakowie  
12 biletów na półfinał w dniu 29.01.2016 r. w Krakowie 



ZASADY KONKURSU:
Przy zakupie asortymentu z oferty Systemu KAN-therm Push i rozdzielaczy  
KAN-therm w okresie: 16.11.2015 - 15.01.2016 r. 4 najlepszych klientów  
w każdym z 6 regionów sprzedażowych* firmy KAN otrzyma:

	za I miejsce - bilet na finał za 1 zł 
 za II miejsce - bilet na finał za 1 zł 
 za III miejsce - bilet na półfinał za 1 zł 
 za IV miejsce - bilet na półfinał za 1 zł

XII Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn - zawody sportowe rangi 
mistrzowskiej organizowane przez EHF (Europejska Federacja Piłki Ręcznej), 
które odbędą się od 15 do 31 stycznia 2016 roku w Polsce.  
W turnieju wystąpi 16 zespołów podzielonych na 4 grupy. Mecze fazy 
grupowej i pucharowej odbędą się na halach sportowych w Sopocie/
Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie.

*podział regionalny dostępny na stronie: http://pl.kan-therm.com/contact/kan/main.html

ZOSTAŃ ZWYCIĘZCĄ  
DAJ SIĘ PONIEŚĆ EMOCJOM!



Mistrzostwa z KAN-therm

ABY OTRZYMAĆ BILET:
 wyślij zgłoszenie z ulotki lub zgłoś się na stronie www.konkurs-kan.pl

 potwierdź zakup elementów Systemu KAN-therm Push i rozdzielaczy  
 Systemu KAN-therm na wartość co najmniej 5 000 zł (netto).

 Możesz wysłać zdjęcie faktury lub oświadczenie dystrybutora,  
 że w okresie trwania konkursu kupiłeś elementy Push i rozdzielacze  
 KAN-therm na kwotę co najmniej 5 000 zł (netto). 

Dokumenty wyślij (jednym z poniższych sposobów): 

  pocztą na adres KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin 
  z dopiskiem „MISTRZOSTWA Z KAN-therm!”

  poprzez stronę www.konkurs-kan.pl

  e-mailem: konkurs@kan.com.pl 

  faxem: 85 73 33 826.



REGULAMIN KONKURSU 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady KONKURSU „Mistrzostwa z KAN-therm” (dalej: Konkurs).

2.  Organizatorem Konkursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosin, ul. Zdrojowa 51, 
 16-001 Białystok - Kleosin (dalej: Organizator).

3.  Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w punktach sprzedaży Partnerów 
 Handlowych KAN, które będą stosownie oznakowane.

4.  Cel Konkursu: promocja firmy KAN i marki System KAN-therm, promocja produktów  
 Systemu KAN-therm stanowiącego ofertę firmy KAN, zwiększenie sprzedaży produktów  
 marki System KAN-therm.

5.  Czas trwania: Konkurs rozpocznie się w dniu 16.11.2015 r. i zakończy w dniu 15.01.2016 r.

6.  Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnikiem) może być firma prowadząca działalność  
 w zakresie montażu instalacji sanitarnych i grzewczych dokonująca zakupów u Partnerów  
 Handlowych firmy KAN.

7.  Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem w konkursie danych są całkowicie  
 dobrowolne. Udział w Konkursie oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem  
 i zaakceptowanie jego warunków.

8.  Do udziału w konkursie uprawnia zakup w czasie trwania konkursu dowolnych elementów 
 Systemu KAN-therm Push oraz dowolnych rozdzielaczy KAN-therm dostępnych w sieci  
 sprzedaży Partnerów Handlowych.

 
II.  ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W każdym z 6 regionów sprzedażowych KAN* 4 klienci, którzy dokonają zakupów elementów  
 Systemu KAN-therm o najwyższej wartości, większej niż 5 000 zł (netto) będą mieli możliwość  
 promocyjnego zakupu za 1 zł netto biletów na Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej:

 • I MIEJSCE - łącznie 6 szt. (jednym na każdy region sprzedażowy KAN*)  
  możliwość promocyjnego zakupu biletu na finał o wartości 529 zł w cenie 1,23 zł

 • II MIEJSCE - łącznie 6 szt. (po jednym na każdy region sprzedażowy KAN*)  
  możliwość promocyjnego zakupu biletu na finał o wartości 529 zł w cenie 1,23 zł

 • III MIEJSCE - łącznie 6 szt. (po jednym na każdy region sprzedażowy KAN*)  
  możliwość promocyjnego zakupu biletu na półfinał o wartości 429 zł w cenie 1,23 zł

 • IV MIEJSCE - łącznie 6 szt. (po jednym na każdy region sprzedażowy KAN*)  
  możliwość promocyjnego zakupu biletu na półfinał o wartości 429 zł w cenie 1,23 zł

MISTRZOSTWA  
Z KAN-therm!

*podział regionalny dostępny na stronie: http://pl.kan-therm.com/contact/kan/main.html



Mistrzostwa z KAN-therm

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

3.  Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich  
 z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.

4. Nagroda nie może być wymieniona na równowartość w gotówce.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się na podstawie Raportu Sprzedaży za okres promocji  
 wymieniony w pkt I.5 niniejszego Regulaminu przygotowanego na podstawie przesłanych zgłoszeń              
 przez koordynującego przebieg Konkursu pracownika działu marketingu firmy KAN.

6. Wydanie nagród w Konkursie nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od zatwierdzenia Raportu Sprzedażowego  
 przez Organizatora Konkursu. 

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej e-mailowo lub telefonicznie.

8. Organizator jest uprawniony do podania do publicznej wiadomości imion, nazwisk i miejscowości  
 zamieszkania zwycięzców Konkursu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących  
 postronnie zwycięscy Konkursu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz partnera handlowego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy  
 Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą  
 rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Organizatora sąd.



FORMULARZ ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO 
„MISTRZOSTWA Z KAN-therm!”

(prosimy wypełnić drukowanymi literami)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

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

Imię Nazwisko .....................................................................................................................................

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

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie przez Organizatora 
podanych na zgłoszeniu informacji (imię, nazwisko, nazwa firmy) w materiałach firmowych  
dotyczących konkursu (zgoda obowiązkowa, warunkująca udział w Konkursie). 

Zapoznałem się z Regulaminem konkursu „MISTRZOSTWA Z KAN-therm!”  
i akceptuję wszystkie jego warunki.

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

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o nowościach, promocjach, nowych katalo-
gach 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 16.11.2015 do 15.01.2016 dokonała 

zakupów elementów Push i Rozdzielaczy Systemu KAN-therm na łączną kwotę ................................... zł netto.

Region sprzedażowy KAN: wschodni, stołeczny, centralny, południowy, zachodni, północny (podkreślić właściwy)

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

Data

Data

Data

Pieczęć firmowa

Pieczęć firmowa

Czytelny podpis

Czytelny podpis
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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
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