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REGULAMIN PROMOCJI  
„GREE DBA O TWÓJ KOMFORT NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem Promocji jest Free Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (wyłączny 
przedstawiciel marki Gree w Polsce), ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Kraków, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 
Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000198686, NIP 525 229 18 50. 

2. Niniejszy Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji, które Instalator 
akceptuje poprzez przystąpienie do Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.  

3. Promocja dotyczy zakupu pełnego systemu GMV w ramach jednej transakcji.  
4. Okres trwania Promocji: od dnia 2 marca 2021 roku do dnia 31 maja  2021 roku lub do 

wyczerpania zapasów.  
5. Organizator Promocji może przedłużyć czas trwania Promocji.  
6. Treść niniejszego Regulaminu Promocji jest dostępna na stronie internetowej 

Organizatora www.gree.pl 
§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 
 

1. Warunkiem udziału w promocji jest dokonanie przez Instalatora w Okresie 
obowiązywania w ramach jednej transakcji zakupu pełnego systemu GMV w sieci 
dystrybucyjnej Organizatora  oraz wyrażenie chęci udziału w Promocji na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. W Okresie obowiązywania Promocji Instalator otrzymuje niżej wymienione pakiety 
promocyjne jeżeli dokona zakupu pełnego systemu GMV w ramach jednej transakcji.  
 

Pełny system GMV 
Pakiet 

promocyjny 
Zawartość Odbiorca 

Łączna nominalna 
moc chłodnicza 

agregatu  
poniżej 20 kW / 

Rozwiązania  
do central 

wentylacyjnych bez 
podziału na moc 

PODSTAWOWY 

1 komplet ubrań Instalator 

1 sztuka nawilżacza 
powietrza MYSTIC  

SCWK-4005 
za cenę 1 zł netto (słownie: 

jeden zł) powiększoną o 
należny podatek VAT 

Instalator 
(wysyłka 

bezpośrednio na 
adres Inwestora) 
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Łączna nominalna 
moc chłodnicza 

agregatu/agregatów  
w zakresie od 20 kW 

do 35 kW mocy 
chłodniczej  

PREMIUM 

1 komplet ubrań   Instalator 

1 sztuka debuggera  
CE41-24/F(C)  

za cenę 1 zł netto (słownie: 
jeden zł) powiększoną o 

należny podatek VAT 

Instalator 

1 sztuka nawilżacza 
powietrza MYSTIC  

SCWK-4005 
za cenę 1 zł netto (słownie: 

jeden zł) powiększoną o 
należny podatek VAT 

Instalator 
(wysyłka 

bezpośrednio na 
adres Inwestora) 

Łączna nominalna 
moc chłodnicza 

agregatu/agregatów  
powyżej 35 kW 

PREMIUM PLUS 

2 komplety ubrań   Instalator 

1 sztuka debuggera 
ME40-00/B wraz z 

oprogramowaniem  
za cenę 1 zł netto (słownie: 

jeden zł) powiększoną o 
należny podatek VAT 

Instalator 

1 sztuka oczyszczacza 
powietrza EAGLE 

GCF350ASNA 
za cenę 1 zł netto (słownie: 

jeden zł) powiększoną o 
należny podatek VAT 

Instalator 
(wysyłka 

bezpośrednio na 
adres Inwestora) 

 

3. Promocja obejmuje zakup pełnego systemu GMV w ramach jednej transakcji w sieci 
dystrybutorów marki Gree w Polsce w terminie od  dnia 2 marca 2021 roku do dnia 31 
maja  2021 roku. 

4. Dopuszcza się podział zamówień GMV MODULAR oraz HEAT RECOVERY na dwie części 
(powyżej 40 kW) tj. trójniki wraz z jednostkami wewnętrznymi oraz jednostki zewnętrzne. 
Zamówienia muszą zostać zrealizowane w Okresie obowiązywania. 

5. Instalator może brać udział w Promocji wielokrotnie w Okresie obowiązywania pod 
warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

6. Warunkiem otrzymania Pakietu promocyjnego przez Instalatora jest  
a) zakup pełnego systemu GMV w ramach jednej transakcji w czasie Okresie 

obowiązywania,  
b) pobranie ze strony internetowe www.gree.pl oraz wypełnienie i podpisanie 

Załącznika nr 1 Formularza uczestnictwa w promocji stanowiącego integralną 
część Regulaminu, 

http://www.gree.pl/


 
 

Strona 3 z 5 
 

c) przesłanie wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1 Formularza uczestnictwa 
w promocji  w formie skanu na adres mailowy promocja@gree.pl  do dnia 
realizacji zamówienia.  

7. Organizator po otrzymaniu prawidłowo i czytelnie wypełnionego przez Instalatora 
Załącznika nr 1 Formularza uczestnictwa w promocji dokonuje wysyłki pakietu 
promocyjnego  

a) w części przeznaczonej dla Instalatora na wskazany przez niego adres do wysyłki,  
b) w imieniu Instalatora w części przeznaczonej dla Inwestora na adres wskazany w 

pkt. IV Załącznika nr 1 Formularz uczestnictwa w promocji, o ile posiada takie 
prawo na podstawie zawartej z Inwestorem umowy. 

8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami specjalnymi obowiązującymi u 
Organizatora. 

§3 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest 
Organizator. 

2. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, 
sprawdzenia spełniania warunków uczestnictwa w Promocji oraz warunków otrzymania 
Nagrody i wydania Nagrody, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której 
dane dotyczą i odbywa się po zapoznaniu się przez Uczestnika z treścią Regulaminu i 
po zaakceptowaniu go na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (na podstawie 
art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE („RODO”)) oraz w zakresie, w jakim jest to wymagane w celu 
wypełnienia przez Organizatora obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO). 

3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do 
wzięcia udziału w Promocji. Uczestnik, na etapie składania Formularza uczestnictwa w 
promocji akceptuje Regulamin Promocji i wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). 

4. Uczestnik Promocji ma prawo żądania dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania (art. 16 

RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) lub żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem uczestniczenia w Promocji i otrzymania 
Pakietu promocyjnego oraz spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. 
Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości 
uczestniczenia w Promocji i ubiegania się oraz otrzymania Pakietu Promocyjnego. W 
zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma 

mailto:promocja@gree.pl
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prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. Odbiorcą danych Uczestnika jest Organizator Promocji.  
6. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w związku z: przeprowadzeniem Promocji, 

weryfikacji uprawnienia do otrzymania Pakietu Promocyjnego i jego wydania.  
7. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez 

Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

8. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować mail 
iod@gree.pl 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania lub przekazania danych 
osobowych Uczestnika Promocji podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych 
przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom 
upoważnionym do takiego udostępnienia lub przekazania na podstawie przepisów 
prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa. 

10.  Dane osobowe dotyczące Uczestników Promocji będą przetwarzane przez czas trwania 
Promocji oraz przez okres 3 lat od dnia zakończenia (na potrzeby rozstrzygania 
ewentualnych roszczeń). Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów 
księgowych przez okres wymagany przepisami prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.). 

 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie 
treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają 
charakter jedynie informacyjny.  

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji 
zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza 
jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.  

3. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, 
nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, 
to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub 
niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia 
Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 
odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
Kodeks cywilny.  

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 2 marca 2021r.  
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SŁOWNIK POJĘĆ ZASTOSOWANYCH W REGULAMINIE PROMOCJI  
„GREE DBA O TWÓJ KOMFORT NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI” 

 
Aplikacja Gree – aplikacja „Gree – Strefa Instalatora” dostępna w AppStore i Google Play, 
której Administratorem, a także Usługodawcą w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730) jest 
Organizator. 
Instalator/Uczestnik promocji - autoryzowany instalator Gree będący osobą fizyczną, 
osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność 
gospodarczą (przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dn.2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, Dz.U. z 2010 r., Nr 220,poz.1447), która uczestniczyła w szkoleniu 
zakończonym wydaniem certyfikatu Autoryzowanego Instalatora Gree (posiada ważny 
Certyfikat Gree, certyfikat f-gazowy imienny oraz firmowy), oraz który jest użytkownikiem 
Aplikacji Gree z przyznanym pełnym dostępem do Aplikacji.  
Inwestor – podmiot finansujący Inwestycje. 
Inwestycja – zakup przez Inwestora pełnego systemu GMV  i wskazanie określonego 
miejsca, w którym zaplanowano  jego montaż. 
Organizator  – Free Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (wyłączny przedstawiciel marki 
Gree w Polsce), ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Kraków, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198686, NIP 525 229 18 
50. 
Okres obowiązywania – okres trwania Promocji. 
Pełny system GMV -  rozwiązanie składające się z trójników, jednostek wewnętrznych, 
jednostek zewnętrznych tj. MINI, SLIM, MODULAR i/lub HEAT RECOVERY oraz jeśli to niezbędne 
innych dodatkowych sterowników i akcesoriów GMV oferowanych przez GREE.  
Pakiet promocyjny – nagrody przyznawane Instalatorowi w zamian za dokonanie 
jednorazowego zakupu pełnego systemu GMV. 
Promocja  – „GREE DBA O TWÓJ KOMFORT NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI”. 
Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „GREE DBA O TWÓJ KOMFORT NA KAŻDYM ETAPIE 
INWESTYCJI”. 
Sieć dystrybucyjna Organizatora -  sieć autoryzowanych Partnerów i Dystrybutorów  Free 
Polska.   
Strony – Organizator i  Instalator/Uczestnik promocji.  
Użytkownik Aplikacji Gree - Autoryzowany Instalator Gree zarejestrowany jako użytkownik 
Aplikacji Gree. 


