
Regulamin Promocji – zestawy PrimoTherm   
 

§1 Definicje 

1. Organizator - Firma AFRISO Sp. z o.o. z siedzibą w Szałszy, pod adresem: 42-677 Czekanów, ul. 
Kościelna 7, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS:0000066141, NIP: 631-197-91-76. 

2. Uczestnik Promocji – Profesjonalny wykonawca / Instalator  

3. Zestawy promocyjne PromoTherm – wybrane grupy pompowe PrimoTherm połączone w 
zestawy i określone odpowiednimi kodami. 

4. Lista produktów – lista określająca produkty wchodzące w skład zestawów promocyjnych  

5. Punkt dystrybuujący – punkt/sklep, w którym są sprzedawane produkty AFRISO 

6. Kod zestawu promocyjnego – kod produktu nadany dla zestawu promocyjnego ze specjalnym 
oznaczeniem  

 
 

§2. Zasady promocji 

1. Organizatorem promocji jest Firma AFRISO Sp. z o.o. z siedzibą w Szałszy, pod adresem: 42-
677 Czekanów, ul. Kościelna 7, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000066141, NIP: 631-197-91-76. 

2. Sprzedaż promocyjna przeprowadzana jest w celu upowszechniania na rynku polskim 
produktów znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora. 

3. Promocja jest finansowana ze środków własnych Organizatora, przeznaczonych na działalność 
promocyjną  

4. Czas trwania promocji: od 11.01.2016 do 30.04.2016. lub do wyczerpania zapasów.  
5. Celem promocji jest sprzedaż grup pompowych PrimoTherm w zestawach, po niższej cenie niż 

cena zakupu pojedynczych produktów.  
 
 

 
§3. Zakup zestawu promocyjnego 

1. Zestawy promocyjne dostępne są dla wszystkich Profesjonalnych Wykonawców / Instalatorów 
2. Każdy zestaw promocyjny oznaczony jest osobnym kodem produktowym z uwzględnieniem 

indywidualnej kombinacji cyfr oznaczających numer zestawu.   
3. Zakupu zestawu promocyjnego można dokonać w punktach sprzedaży dystrybuujących 

produkty Organizatora (lista Dystrybutorów dostępna jest na www.afriso.pl ) lub w innej 
formie dopuszczanej przez dystrybutora.  

4. Zestawy promocyjne nie podlegają wymianie na gotówkę i nie mogą być wymienione na inne 
produkty – zarówno te z oferty Organizatora jak i te spoza jego oferty.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia promocji w przypadku 
wyczerpania puli zestawów promocyjnych, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników. 
Publikując taką informacje na stronie www.afriso.pl  

 



 
 
 

§4.  Reklamacje  
1. Reklamacje dotyczące promocji Uczestnik powinien zgłaszać pisemnie na adres siedziby 

Organizatora w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia podlegającego reklamacji. 
2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.  

O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.  
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy wraz z danymi rejestrowymi, (jeśli 

dotyczy), numer telefonu oraz dokładny opis zdarzenia wraz z uzasadnieniem. 
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez osoby upoważnione ze strony Organizatora w terminie 

14 dni od ich otrzymania. Uczestnik zgłaszający reklamacje otrzyma w tym terminie pisemną 
odpowiedź. 

 
 

§5. Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory powstałe w związku z uczestnictwem w promocji rozstrzygane będą 

polubownie. W przypadku braku dojścia do porozumienia przez Organizatora i Uczestnika, 
spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Organizatora. 

2. Regulamin dostępny będzie w formie elektronicznej pod adresem www.afriso.pl  
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11. Stycznia 2016. 

 
 

 


