REGULAMIN PROMOCJI
„MONTUJ GREE – UBIERAJ SIĘ ZA FREE”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji Montuj Gree – ubieraj się za Free (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 1 października 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, u Dystrybutorów oraz w aplikacji Gree Strefa Instalatora.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie firma posiadająca wymagane uprawnienia do montażu
i serwisu klimatyzacji, która: (i) pozostaje zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji Gree – Strefa
Instalatora, (ii) zrealizuje u jednego dystrybutora Gree w okresie trwania Promocji tj. od 1 października
do 31 października 2020r. zamówienia na łączną kwotę nie mniejszą niż 5.000 zł. netto – lista
autoryzowanych dystrybutorów Gree dostępna jest na stronie www.gree.pl.
2. Za zrealizowanie w okresie trwania Promocji zamówienia u jednego z dystrybutorów Gree w danym
przedziale wskazanym poniżej Uczestnikowi przysługują następujące pakiety nagród rzeczowych:
Za obrót w przedziale netto

5.000 zł i powyżej
10.000 zł i powyżej
15.000 zł* i powyżej
*Wielokrotność 15.000 zł.

Pakiet Brown (T-shirt + pas
montażowy + czapka)
Pakiet Silver (T-shirt + spodnie +
polar 4F)
Pakiet Gold (T-shirt + spodnie +
polar softshell 4F)
Pakiet Gold (T-shirt + spodnie +
kurtka softshell 4F + termos)

3. Organizator zastrzega, że Pakiety wskazane w ust. 2 powyżej nie łączą się i nie podlegają wymianie w
zależności od zrealizowanego obrotu w danym przedziale. Pakiety nie podlegają zamianie na
równowartość w gotówce. Za zrealizowanie obrotu w danym przedziale w okresie Promocji przysługuje
wyłącznie jeden Pakiet, z zastrzeżeniem, że wielokrotność kwoty 15.000 zł netto upoważnia Uczestnika
do uzyskania dodatkowego Pakietu Gold.
4. W przypadku spełnienia warunków promocji dany Pakiet zostanie przesłany na adres Uczestnika,
podany podczas rejestracji w aplikacji Strefa Instalatora Gree w terminie od dnia 15 listopada 2020 r.
do dnia 30 listopada 2020 r.
5. 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. Ewentualne reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie po zgłoszeniu
pisemnej reklamacji na adres Organizatora.
3. Jeśli którekolwiek 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 29 września 2020 roku.
7. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

