REGULAMIN PROMOCJI
„KOMERCYJNA JESIEŃ Z SYSTEMAMI GMV”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji „Komercyjna jesień z systemami GMV” (dalej jako „Promocja”) jest spółka
pod firmą 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 (dalej jako „Organizator”).
2. Okres trwania Promocji: od dnia 07 września 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku lub do
wyczerpania zapasów (dalej jako „Okres Obowiązywania”). Organizator Promocji może przedłużyć
czas trwania Promocji.
3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna na stronie internetowej
Organizatora www.gree.pl

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba posiadająca wymagane uprawnienia do montażu
i serwisu klimatyzacji, która: (i) dokona w Okresie Obowiązywania w ramach jednej transakcji zakupu
Produktu i/lub Produktów w linii dystrybucyjnej marki Gree w Polsce (zgodnie z § 2 ust. 2 - 5
Regulaminu) oraz (ii) wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie (dalej
jako ,,Uczestnik’’).
2. Promocja dotyczy systemów GMV MODULAR i HEAT RECOVERY oraz GMV MODULAR i HEAT
RECOVERY pow. 61,5 kW. Towary objęte Promocją zostają nazwane dalej w Regulaminie łącznie
„Urządzeniami” lub każdy z osobna „Urządzeniem” - w zależności od kontekstu.
3. W Okresie Obowiązywania Promocji Uczestnik Promocji, który dokona (jednorazowo) zakupu:
- Pełnego systemu GMV MODULAR i/lub HEAT RECOVERY otrzyma debugger GMV ME40-00/B wraz
z oprogramowaniem za cenę 1 (jeden) zł netto powiększoną o należny podatek VAT.
- Pełnego systemu GMV MODULAR i/lub HEAT RECOVERY pow. 61,5 kW otrzyma debugger
GMV CE41-24/F(C) za cenę 1 (jeden) zł netto powiększoną o należny podatek VAT oraz
oczyszczacz powietrza Eagle za cenę 1 (jeden) zł netto powiększoną o należny podatek VAT.

4. Przez „pełny system” o którym mowa w ust. 3 powyżej Organizator rozumie rozwiązanie składające
się z trójników, jednostek wewnętrznych, jednostek zewnętrznych (tj. MODULAR i/lub HEAT
RECOVERY) oraz jeśli to niezbędne dodatkowych sterowników i akcesoriów GMV oferowanych przez
GREE.
5. Promocja obejmuje jednorazowy zakup pełnego systemu opartego o Urządzenia z pkt. 2, 3 i 4
powyżej, które zostały zakupione w całości u dystrybutorów marki Gree w Polsce w terminie od dnia
07 września 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku.
6. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod
warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 2 - 5 Regulaminu.
7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami specjalnymi obowiązującymi u Organizatora.

§3
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 07 września 2020 roku.

