
REGULAMIN PROMOCJI PROGRAM +500 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „+500” jest 3THERMO sp. z o.o.  

2. W ramach programu obowiązuje rabat instalatorski na produkty 3THERMO  

3. Promocja zaczyna się w dniu 1 lutego 2017 r. i potrwa do dnia 31 grudnia 2017 r.  

4. Odbiór instalacji uprawniający do odbioru nagrody finansowej dotyczy inwestycji z ilością co 

najmniej 20szt grzejników podtynkowych 3THERMO  

5. Program przewiduje następujące progi nagród finansowych za zainstalowanie i pierwsze 

uruchomienie grzejników podtynkowych 3THERMO na jednej inwestycji:  

- 150zł – dla instalacji 20 – 39 sztuk grzejników 3THERMO  

- 300zł – dla instalacji 40 -64 sztuk grzejników 3THERMO  

- 500zł – dla instalacji powyżej 65 sztuk grzejników 3THERMO.  

5. Uczestnikiem Promocji +500 może być wyłącznie firma instalacyjna z zakresu centralnego 

ogrzewania, która wykona montaż i dokona odbioru instalacji ogrzewania ściennego w systemie 

3THERMO.  

6. Promocja obejmuje teren Polski, a jej zasady określa niniejszy regulamin  

7. Aby wziąć udział w promocji +500 należy:  

• wypełnić formularz programu +500 na stronie www.3THERMO.com  

• zamontować w terminie od 1 lutego 2017 r. system ogrzewania ściennego 3THERMO składający się 

z co najmniej 20 grzejników podtynkowych systemu 3THERMO  

8. Nagrodę otrzyma każdy uczestnik, który spełni warunki określone w pkt. 5 i 7 oraz prześle do 

Organizatora do dnia 31 grudnia 2017 r. następujące dokumenty:  

• podpisany przez Inwestora protokół próby ciśnieniowej wraz z danymi o Inwestycji  

• kopię dokumentu REGON  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów zakupu u dystrybutora i w 

przypadku stwierdzenia stanu innego niż zgłoszony, do odmowy przyznania nagrody.  

10. Organizator po otrzymaniu wymaganych dokumentów w pkt. 8 poinformuje Uczestnika w 

terminie 14 dni o przyznaniu lub odmowie nagrody, pocztą mailową na wskazany przez uczestnika 

adres.  

11. Wypłata nagrody finansowej nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez uczestnika 

promocji z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia  

12. Nagrody finansowe uzyskane w ramach niniejszej akcji promocyjnej +500 stanowią dla 

otrzymującego je Uczestnika dochód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Uczestnicy są 

zobowiązani do rozliczenia nagrody finansowej na zasadach ogólnych zgodnie z aktualnie 

obowiązującym prawem podatkowym  

13. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż 14 dni od daty uzyskania odmowy (decyduje data 

wpłynięcia reklamacji do Organizatora).  



14. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora z dniem 1.02.2017 roku. 

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres: 

office@3thermo.com  

15. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego 

uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze 

względu na siedzibę Organizatora Promocji. 


