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REGULAMIN Norweskiej Promocji  

 
 
 
REGULAMIN akcji promocyjnej   „Norweska Promocja / Dotacja Flexit ”  
 
  
I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PROMOCJI  
 

1. Organizatorem akcji marketingowej “Norweska Promocja” nazywanej dalej “Promocją” jest 
oficjalny dystrybutor Flexit na rynek Polski firma NEST s.r.o z siedzibą w  Záborské na 
Słowacji przy ulicy Smreková 431, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 
podatkowym SK2024065450 zwaną dalej “Dystrybutorem”. Celem promocji jest zwiększenie 
sprzedaży produktów Flexit oraz rozpowszechnienie marki na rynku Polskim. 

2. Promocja trwa od dnia 24.03.2020 do dnia 20.06.2020r lub do wyczerpania zapasów. 
Promocją objętych jest łącznie 150 rekuperatorów Nordic S2, Nordic S3, Nordic S4, CL2, 
CL3, CL3, UNI4  oraz 50 pomp ciepła EcoNordic WH4, EcoNordic W4 

3. Organizator przyrzeka nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c. 4.  
  
 
II. UCZESTNICY  
 

1. Promocja jest skierowana bezpośrednio do klientów końcowych, którzy dokonają zakupu 
urządzeń objętych promocją przez partnerów Flexit oraz spełnia  warunki wymienione w 
niniejszym regulaminie.  

2. Wybrany przez końcowego użytkownika Instalator/ Partner Flexit  musi pisemnie lub mailowo 
zobowiązać się do  przestrzegania regulaminu Promocji i spełnić warunki niniejszego 
regulaminu.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się Instalatora/ Partnera Flexit z 
powyższego zobowiązania.  

4. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.  
5. Osoba biorąca udział w Promocji (zwana dalej „Uczestnikiem Promocji”) wyraża zgodę na 

zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.  
 

  
III. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI  
  

1.  Promocja, polega na obniżeniu na czas jej trwania ceny katalogowej rekuperatorów Nordic 
S2, S3, CL2, CL3 o 1000zł, Nordic S4, CL3, UNI4 o 1500zł  oraz pomp ciepła EcoNordic 
WH4 o 10.000zł, a EcoNordic W4 o 9000zł przez Organizatora. Lista Partnerów Flexit, 
biorących udział w Promocji, dostępna jest na https://pl.flexit.eu/oficjalni-partnerzy/.  

Aby wziąć udział w Promocji należy: a) W okresie trwania promocji o którym mowa w 
pkt. I. złożyć zamówienie w formie pisemnej lub mailowej u wybranego Instalatora/Partnera 
Flexit. b) Dokonać zakupu w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia, poprzez 
opłacenie wystawionej na podstawie zamówienia faktury.  c) Instalator/Partner Flexit 
indywidualnie ustali termin dostawy wybranego produkt. Dystrybutor na życzenie Uczestnika 
Promocji może przetrzymać w magazynie urządzenie przez okres do 8 miesięcy od daty 
złożenia zamówienia. 

2. Jeżeli Uczestnik Promocji który złoży zamówienie na pompę ciepła objętą Promocją i w 
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury nie dokona zakupu urządzenia, zostaje skreślony z 
rejestru Uczestników Promocji. W takim przypadku istnieje możliwość ponownego 
uczestniczenia w Promocji po dokonaniu ponownego zamówienia do wybranego 
Instalatora/Partnera Flexit  

https://pl.flexit.eu/oficjalni-partnerzy/


3. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w 
zamian za urządzenia objęte Promocją, wymienione w pkt 1.  

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami specjalnymi Organizatora. 
5.  Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do otrzymania Dotacji na osobę trzecią.  

  
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
  
1. Treść niniejszego regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom 
Promocji na stronie internetowej www.flexit.eu/pl.  2. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą 
być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie najpóźniej w terminie do dnia 
30.07.2020r. Nie złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika 
Promocji wszelkich roszczeń.  3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni 
roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator poinformuje Uczestnika Promocji o sposobie 
rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 4. Udział Uczestnika w 
Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym regulaminie.  5. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie 
warunków uczestnictwa w Promocji.  6. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie 
niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie 
informacyjny. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika 
nieprawdziwych, niepełnych bądź cudzych danych. 9. Dane uczestników Promocji będą przetwarzane 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 Ustawa z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych 
osobowych. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest NEST s.r.o z siedzibą w 
Záborské na Słowacji przy ulicy Smreková 431.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale 
niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje 
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 10. Podając dane osobowe, 
Uczestnik Promocji wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera NEST s.r.o. 11. Dane osobowe 
Uczestnika mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów administratora danych.  
 


