
REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ  ,,Promocja Wiosenna’’  
 
1. Organizatorem Promocji jest JPG Ryszard Hamankiewicz  z siedzibą: 95-070 Rąbień, 
 ul. Aleksandrowska 27A . Punkt sprzedaży: Biuro sprzedaży JPG, 
95-070 Aleksandrów Łódzki,  ul. Konstantynowska 19,  (Centrum Budowlane Iwona) Tel. 577 001 477, 
biuro@jpgklimatyzacja.pl , WWW.jpgklimatyzacja.pl  
2. Promocja trwa od 12 kwietnia 2021r. do  30 kwietnia 2021r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Uczestnikami Promocji mogą być:  

- pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w 
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoby fizyczne dokonujące zakupów niezwiązanych bezpośrednio 
z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, zwane dalej "Uczestnikami Promocji" lub "Nabywcami", które 
zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu. (Z uwzględnieniem odpowiednich stawek VAT) 
- osoby prowadzące działalność gospodarczą, w ramach, której nabywają produkty objęte Promocją zwane 
dalej "Uczestnikami Promocji" lub "Nabywcami", które zaakceptowały postanowienia niniejszego 
Regulaminu.  (Z uwzględnieniem odpowiednich stawek VAT). 

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 
4.  Zasady Promocji : 
a.  Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji nabędzie w punkcie sprzedaży Organizatora biorącego 
udział w „Promocji” produkty lub usługi Organizatora objęte Promocją, otrzymuje w cenach promocyjnych, 
przedstawionych przez Organizatora:  
- montaż jednostki wewnętrznej w zaplanowanym miejscu 
- montaż jednostki zewnętrznej na wspornikach w zaplanowanym miejscu 
- wykonanie niezbędnych przewiertów i przepustów w ścianach 
- poprowadzenie instalacji chłodniczej do 3 mb (dodatkowe akcesoria typu bruzdy, korytka maskujące za dodatkową 
opłatą) 
- połączenie jednostek za pomocą przewodów chłodniczych 
- zapewnienie odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej (zazwyczaj grawitacyjnie, w przypadku braku takiej 
możliwości - konieczność montażu dodatkowo pompki skroplin za dopłatą) 
- sprawdzenie próżni 
- sprawdzenie szczelności układu klimatyzacji 
- test sprawności 
- przeszkolenie użytkownika 
- gwarancję  producenta na urządzenie – 5 lat  przy spełnieniu warunków opisanych w gwarancji. 
b. Produkty biorące udział w Promocji: 
- klimatyzatory ROTENSO ELIS (E26W+WIFI, E35W+WIFI, E50W+WIFI) 
- klimatyzatory ROTENSO RONI (2,6kW+WIFI; 3,5kW+WIFI; 5,0kW+WIFI; 7,0kW+WIFI) 
5. Promocja nie dotyczy produktów i usług innych niż produkty objęte Promocją. 
6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.  Promocja 
jest realizowana w trybie i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. W sprawach nieuregulowanych w 
niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. 
7. Niniejsza promocja nie może łączyć się z innymi promocjami Organizatora. 
8. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.jpgklimatyzacja.pl  oraz w siedzibie Organizatora. 
9. Dodatkowe informacje o Promocji i produktach firmy JPG będą udzielane pod numerem tel. 577 001 477 od 
poniedziałku do piątku w godz. 8-16. 
10. Przystąpienie przez Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika Promocji z treścią 
niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. 
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2021r. 
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