CIEPŁO-TECH
REWOLUCJA W OGRZEWANIU

Turów 17.02.2017r.

Aneks nr 1 do promocji „AUER WALCZY ZE SMOGIEM”
REGULAMIN PROMOCJI
„AUER WALCZY ZE SMOGIEM”
Auer przyłącza się do poprawy jakości powietrza! Dzięki temu Ciepło-Tech sp. j. zwana dalej Importerem ogłasza
promocję na gazowe kotły kondensacyjne oraz wysokotemperaturowe pompy ciepła HRC wychodząc naprzeciw
klientowi i środowisku.
1. W promocji może wziąć udział każda osoba bądź podmiot zwany dalej Odbiorcą, który zgadza się z zasadami
regulaminu.
2. Ceny netto urządzeń objętych promocją (załącznik nr 2).
3. Odbiorca chcący wziąć udział w promocji zobowiązuje się do:
- przesłania drogą elektroniczną zdjęcia „przed i po” modernizacji kotłowni (w przypadku nowych kotłowni
zdjęcia pustej kotłowni i z zamontowanym kotłem)
- podpisania deklaracji o możliwości użycia zdjęcia w celach marketingowych oraz podpisania ich imieniem i
nazwą miejscowości np. „kotłownia Pana Jacka z Wrocławia”
- w przypadku modernizacji kotłowni posiadającej kocioł starszy niż 10lat:
 Odbiorca odsyła stary kocioł na własny koszt do siedziby Importera w terminie do 7 dni od daty
uruchomienia urządzenia objętego promocją lub
 utylizuje go w odpowiednim do tego zakładzie wybranym za porozumieniem stron, który przekaże
protokół likwidacji oraz profit z niej wynikający na rachunek Importera podany poniżej w terminie
do 7 dni od daty uruchomienia urządzenia objętego promocją
Bank Zachodni WBK
nr konta: 38 1090 2398 0000 0001 1712 5040
Zysk z utylizacji zostanie przeznaczony na kampanię propagującą efektywniejsze i bardziej
ekologiczne ogrzewanie.
4. Urządzenia objęte promocją posiadają standardową gwarancje producenta.
5. Promocja obowiązuje w przypadku złożenia zamówienia na specjalnie przygotowanym druku (załącznik nr 1),
oraz opłacenia 100% wyceny proforma w terminie do 7 dni od daty jej wystawienia.
6. Zamówienia opłacone w:
- lutym będą realizowane w marcu
- marcu będą realizowane w kwietniu
- kwietniu będą realizowane w maju
7. Promocja trwa od 06.02.2017r. do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż do 30.04.2017r.
8. Importer zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w trakcie trwania promocji, oraz zakończenia jej w
terminie innym niż wyznaczony.
Załączniki:
- załącznik nr 1 – druk zamówienia w ramach promocji „AUER WALCZY ZE SMOGIEM”
- załącznik nr 2 – wykaz cen oraz urządzeń objętych promocją „AUER WALCZY ZE SMOGIEM”
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