
REGULAMIN PROMOCJI  
„KASA na powrocie” 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "KASA na powrocie”, zwanym dalej 
„Promocją”. 

2. Organizatorem promocji jest AFRISO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szałszy przy  
ul. Kościelnej 7, 42-677 Czekanów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000066141, NIP 
631-197-91-76, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł, zwanej dalej "Organizatorem". 

3. Organizatorowi przysługują wyłączne prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do  Promocji oraz nazwy  
„KASA na powrocie”. 

4. Promocja obowiązuje od 16.06.2020 r. do 15.11.2020 lub do wyczerpania puli produktów objętych promocją. 
Produkty promocyjne można zakupić do 15.11.2020 r. Natomiast kody promocyjne można zgłaszać do 
31.03.2021 r. 

5. Promocja skierowana jest tylko i wyłącznie do firm i osób prowadzących działalność gospodarczą w obszarze 
instalacji c.o. i c.w.u. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji bez podania przyczyny z zachowaniem  
30-dniowego terminu wypowiedzenia. 

7. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
8. Zamierzeniem Organizatora ani celem Promocji nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom 

oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo Produktom uwzględnionym w Promocji. 
 

§ 2 
CEL I FINANSOWANIE PROMOCJI 

 
Promocja przeprowadzana jest w celu upowszechniania na rynku polskim produktów znajdujących się w ofercie 
handlowej Organizatora. 
Promocja jest finansowana ze środków własnych Organizatora, przeznaczonych na działalność promocyjno-
reklamową. 
 

§ 3 
DEFINICJE 

 
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1. Uczestnik Promocji (Instalator) – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
prowadząca zarejestrowaną na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa działalność 
gospodarczą w zakresie instalacji urządzeń grzewczych, która kupuje Produkty w punktach handlowych 
dystrybuujących produkty Organizatora Promocji. Uczestnikiem nie mogą być pracownicy Organizatora 
promocji.  

2. Produkt Promocyjny – Zestawy PrimoBox oraz Grupy PrimoTherm, na opakowaniach których znajduje się 
naklejka z kodem promocyjnym niezbędnym do wzięcia udziału w Promocji. Listę Produktów Promocyjnych 
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Kod promocyjny – unikatowy kod zabezpieczony warstwą ochronną (zdrapką) przyklejony do opakowania 
Produktu Promocyjnego.  

4. Formularz Zgłoszeniowy – formularz znajdujący się na stronie www.promocja.afriso.pl, służący do zgłoszenia 
przez Uczestnika Kodu Promocyjnego zdobytego poprzez kupno Produktu Promocyjnego. 

5. Zgłoszenie – rejestracja kodu promocyjnego, która odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich pól 
formularza on-line na stronie www.promocja.afriso.pl oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od Organizatora 
materiałów marketingowych za pośrednictwem maili i sms’ów.  

6. Faktura – faktura lub rachunek na podstawie których wypłacana będzie Uczestnikom Promocji nagroda. 
 



7. Nagroda – świadczenie pieniężne przekazywane w formie przelewu, przyznawane Uczestnikom 
Promocji na zasadach określonych w Regulaminie. 
 

§ 4 
ZASADY UCZESTNICTWA 

 
1. Uczestnik promocji otrzymuje Nagrodę w wysokości uzależnionej od rodzaju oraz ilości zakupionych Produktów 

Promocyjnych. 
1.1. Na każdym opakowaniu Zestawu PrimoBox objętego promocją znajduje się Kod Promocyjny umożliwiający 

otrzymanie nagrody w wysokości 100 zł netto. 
1.2. Na każdym opakowaniu Grupy PrimoTherm objętej promocją znajduje się Kod Promocyjny umożliwiający 

otrzymanie nagrody w wysokości 50 zł netto. 
2. Etapy zgłoszenia uczestnictwa w promocji: 

2.1. Uczestnik kupuje jeden z Produktów Promocyjnych; 
2.2. Uczestnik wpisuje kod promocyjny znajdujący się na opakowaniu Produktu Promocyjnego w formularzu 

znajdującym się na stornie www.promocja.afriso.pl, wypełnia wszystkie pozostałe pola Formularza oraz wyraża 
zgodę na otrzymywanie od Organizatora materiałów marketingowych za pośrednictwem maili i sms’ów.; 

2.3. Jeżeli wszystkie pola formularza będą wypełnione prawidłowo Uczestnik otrzymuje informację, że jego 
Zgłoszenie zostało przyjęte oraz że za 14 dni otrzyma instrukcję wystawienia Faktury, na podstawie której 
zostanie mu wypłacona nagroda; 

2.4. Jeżeli formularz nie zostanie wypełniony prawidłowo Uczestnik otrzyma instrukcje dalszego postępowania; 
2.5. Uczestnik, którego zgłoszenie zostało przyjęte po 14 dniach od jego złożenia otrzyma mail z instrukcją 

wystawienia faktury lub rachunku na podstawie których zostanie mu wypłacona nagroda; 
2.6. Jeżeli Organizator otrzyma od Uczestnika fakturę lub rachunek wystawione zgodnie z przesłanymi instrukcjami 

wypłaca Uczestnikowi nagrodę w terminie 14 dni od ich otrzymania. 
2.7. Jeżeli Organizator otrzyma od Uczestnika fakturę lub rachunek błędnie wystawioną poinformuje Uczestnika  

o błędach jakie zawierają. W takim przypadku Uczestnik powinien dostarczy Organizatorowi poprawioną 
fakturę lub rachunek w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o błędach.  

3. W promocji mogą być wykorzystywane Kody Promocyjne zdobyte tylko dzięki zakupowi Produktu 
Promocyjnego w celu jego instalacji. 

4. W promocji nie można wykorzystywać Kodów Promocyjnych zdobytych w skutek zakupu Produktu 
Promocyjnego do dalszej odsprzedaży.  

5. W promocji nie można wykorzystywać Kodów Promocyjnych z produktów, które zostały następnie zwrócone do 
sprzedawcy. 

6. Jeżeli organizator będzie miał wątpliwości czy Kody Promocyjne zostały zdobyte zgodnie z §4 pkt 3 może 
wezwać Uczestnika do przedstawienia dowodu zakupu i instalacji Produktu Promocyjnego. 

7. Jeżeli organizator promocji dojdzie do wniosku, że któryś z uczestników świadomie i intencjonalnie łamie 
regulamin promocji może wykluczyć go z udziału w promocji „KASA na powrocie” oraz innych organizowanych 
przez siebie akcji promocyjnych. W takiej sytuacji Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestnika  
o wykluczeniu. 

 
§ 5 

CZAS TRWANIA PROMOCJI 
 

1. Promocja trwa od 16 czerwca 2020 r. do 15 listopada 2020 r. 
2. Produkty Promocyjne z Kodami Promocyjnymi będą dystrybuowane od 16 czerwca 2020 r. do 15 listopada  

2020 r. 
3. Kody Promocyjne będzie można wpisywać  na stronie www.promocja.afriso.pl od 16 czerwca 2020 r. do  

31 marca 2021 r. 
4. Nagrody będą wypłacane na postawie faktur wystawionych nie później niż 20 kwietnia 2021 r. 

 
 
 
 
 



§ 6 
REKLAMACJE 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestnika w formie pisemnej, nie 

później niż 14 dni od daty wystąpienia niezgodności, listem poleconym na adres siedziby Organizatora  
w okresie trwania Programu oraz w okresie 31 dni po zakończeniu trwania Promocji. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz opis 
podstawy reklamacji. 

1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia 
reklamacyjnego. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem błędnych danych 
przez Uczestnika, ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Promocji. 
 

§ 7 
DANE OSOBOWE 

 
1. AFRISO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest administratorem danych osobowych Uczestników 

promocji w zakresie związanym z realizacją promocji „"KASA na powrocie”. 
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji przedmiotu promocji oraz w zgodzie 

z regulaminem promocji.  
3. AFRISO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych  
i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).  

4.  AFRISO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje względem Uczestników promocji obowiązek 
informacyjny wynikający z regulacji art. 13 i 14 RODO. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji promocji. Podstawa prawna, cel, okres 
przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące 
zasad przetwarzania danych osobowych są w szczegółowo określone w Polityce przetwarzania danych AFRISO 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

6. AFRISO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym 
lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za 
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych wszelkich danych uczestników, w których 
posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją promocji.  
 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji i jest wiążący dla 

Organizatora i Uczestników Promocji. 
2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz wyraża zgodę na 

zasady określone w Regulaminie. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian warunków Promocji oraz Regulaminu bez podania przyczyn. 

Jednakże o każdej planowanej zmianie powiadomi Uczestnika z 7-dniowym wyprzedzeniem, za pomocą strony 
internetowej Organizatora, oraz przez przesłanie wiadomości tekstowej przy użyciu SMS wysłanego na nr 
telefonu komórkowego podanego w formularzu zgłoszeniowym. 

4. Każda ze stron będzie niezwłocznie informowała drugą stronę na piśmie o zmianach siedziby oraz adresu 
korespondencyjnego. Do chwili powiadomienia o zmianie adresu korespondencyjnego strony uznają  
za skuteczne wszelki pisma przesłane na adres Uczestnika podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Zapis ten 
dotyczy również numeru faksu, jak i adresu poczty elektronicznej. 

5. Strony postanawiają, że jakiekolwiek spory powstałe na gruncie ustaleń niniejszego Regulaminu załatwiane 
będą polubownie. 

6. Jakiekolwiek spory odnoszące się do obowiązku zapłaty, a wynikające z niniejszego Regulaminu będą załatwiane 
przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Organizatora. 



7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 
8. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Promocji. 
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 
 
Lista załączników stanowiących część Regulaminu: 
 

1. Lista Produktów Promocyjnych 
  



Załącznik nr 1 do REGULAMINU PROMOCJI „KASA na powrocie” 

Lista Produktów Promocyjnych 
 
 

1. Zestawy PrimoBox objęte promocją: 
1.1 Zestawy mieszające PrimoBox AZB 

 76 200 00 
 76 205 00 
 76 201 00 
 76 255 00 
 76 251 00 
 76 211 00 
 76 300 00 
 76 305 00 
 76 301 00 
 76 355 00 
 76 311 00 
 76 351 00 
 76 365 00 
 76 405 00 
 76 455 00 
 76 555 00 

1.2 Zestawy separacyjne PrimoBox AHB 
 76 620 00 
 76 622 00 
 76 642 00 

1.3 Zestaw mieszający do  kotłów  
 kondensacyjnych PrimoBox ACB 

 76 910 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Grupy pompowe PrimoTherm objęte 
promocją: 

2.1  PrimoTherm 180-1 
 77 507 
 77 550 
 77 551 
 77 643 
 77 645 

2.2 PrimoTherm K 180-1 
 77 818 
 77 819 

2.3 PrimoTherm 180-2 
 77 300 
 77 301 
 77 302 
 77 303 
 77 304 
 77 305 
 77 337 
 77 338 
 77 553 
 77 554 

2.4 PrimoTherm K 180-2 
 77 813 
 77 814 
 77 837 
 77 838 
 77 839 
 77 840 

2.5 PrimoTherm 180-3 
 77 835 50 
 77 835 60 

 


