
 

 

REGULAMIN PROMOCJI 
„BLACK WEEKS 2022” 

§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. Promocja skierowana do Instalatorów Gree. 

3. Promocja dotyczy zakupu wybranych urządzeń marki Gree, wskazanych w §3 pkt. 1.1, do zakupu których 
Instalator otrzymuje lampę LED UV za 1 PLN + VAT.  

4. Promocja dotyczy zakupów zrealizowanych u Autoryzowanych Dystrybutorów Gree. 
5. Okres trwania Promocji: od dnia 16  listopada 2022 roku do dnia 30  listopada 2022 roku lub do wyczerpania 

zapasów.  
6. Organizator Promocji może przedłużyć czas trwania Promocji.  
7. Treść Regulaminu Promocji jest dostępna na stronie internetowej Organizatora www.gree.pl oraz u 

Autoryzowanych Dystrybutorów Gree. 
8. Uczestnikami Promocji są Instalatorzy Gree. 

9. Instalatorem Gree jest Autoryzowany Instalator będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką 
organizacyjna 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.  

 
§2 

REALIZACJA  PROMOCJI  
1.      Warunkiem udziału w promocji jest:  

1.1. zakup jednego z poniższych systemów marki Gree: 
1.1.a) klimatyzator Amber Standard Split w wersji Silver, Full Black lub Silver Black, 
1.1.b) system Multi Free Match, w którym przynajmniej jedna jednostka wewnętrzna   to model Amber 

Standard (Silver, Full Black, Black), Fairy (Silver, Dark) lub U-Crown (Silver, Champagne), 
1.1.c) system U-Match Standard. 

1.2.  wyrażenie chęci udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie. 
1. W okresie obowiązywania Promocji Instalator otrzymuje od Partnera/Dystrybutora za 1 PLN + VAT: 

2.1.  1 sztukę Lampy LED UV ACLS50DR po spełnieniu warunków Promocji wymienionych w pkt. 1.1.a) i 1.1.b), 
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2.2. 1 sztukę Lampy LED UV ACLS50AR po spełnieniu warunków promocji wymienionych w pkt. 1.1.c). 
2. Instalator może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem 

każdorazowego spełnienia warunków określonych w §2 pkt. 1 w niniejszym Regulaminie. 
3. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami specjalnymi, obowiązującymi u Organizatora. 
4. Uczestnicy są zobowiązani do sprzedaży urządzeń objętych niniejszą Promocją.   

§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. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z 
rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

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

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 listopada 2022 roku. 

 


