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1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie „FERROLI MAESTRO”, zwa-

nym dalej „Programem”.

2. Organizatorem Programu jest firma FERROLI Poland sp. z o.o., ul. Narutowicza 53, 41-200 Sosnowiec, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Re-
jonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000202076, kapitał zakładowy w wysokości 
51.150.000,00 PLN, NIP 651-15-08-375, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Program ,,FERROLI MAESTRO’’ trwa od 01 czerwca 2016r. aż do odwołania i przeznaczony jest dla 
Firm Instalacyjnych, które prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie handlu i in-
stalacji urządzeń grzewczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Program jest skierowany do wszyst-
kich firm instalujących urządzenia marki FERROLI, zarówno autoryzowanych jak i tych, które nie 
posiadają autoryzacji.

4. Uczestnikiem programu nie może być pracownik FERROLI Poland Sp. z o.o.

5.  W ramach Programu, „Organizator” wynagradza Uczestników finansowo za prawidłowo wykonany 
montaż urządzeń Organizatora.

6. W akcji promocyjnej biorą udział niżej wymienione urządzenia marki Ferroli z odpowiadającym wyna-
grodzeniem (kwoty netto PLN):

· LEB TS (kocioł elektryczny):  100,00
· DIVACONDENS F:  100,00
· BLUEHELIX TECH 18-45 ( jednofunkcyjny):  150,00
· BLUEHELIX TECH 18-45 (z zewnętrznym lub wbudowanym zasobnikiem c.w.u. Ferroli):   200,00
· BLUEHELIX PRO 25C; 32C:   150,00 
· BLUEHELIX TECH 25C; 35C:   150,00
· ECONCEPT SOLAR ST 25:  200,00
· ECONCEPT 51A:  200,00 
· ATLAS D, ATLAS D UNIT:   150,00
· ATLAS D, ATLAS D UNIT w zestawie z zasobnikiem c.w.u. Ferroli:   200,00
· ATLAS D K (z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.):  200,00
· ATLAS D CONDENS:  150,00
· ATLAS D CONDENS w zestawie z zasobnikiem c.w.u. Ferroli:  200,00
· ATLAS D CONDENS K (z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.):  200,00
· COMO (pompa ciepła c.w.u.):   100,00 

7. Urządzenia sprzedane przez Organizatora na specjalnych warunkach inwestycyjnych lub wyprzedaży 
są wyłączone z Programu.

8. Dokumentowanie wykonania montażu urządzeń Uczestnika Programu odbywa się poprzez:
a) wypełnienie „Protokołu z wykonania montażu urządzenia Ferroli”, który jest dołączony do karty 

gwarancyjnej urządzenia,
b) przesłanie kopii przeznaczonej dla gwaranta „Protokołu z wykonania montażu urządzenia Ferroli” wraz 

z fakturą VAT wystawioną na Organizatora do siedziby organizatora z dopiskiem „Ferroli Maestro”,
c) treść na fakturze VAT powinna brzmieć: „Wykonanie montażu urządzenia Ferroli”.

9. Termin płatności ustala się na 30 dni. Faktura VAT może obejmować montaż więcej niż 1 urządzenia, 
przy czym każde urządzenie musi być wymienione w osobnej pozycji faktury VAT.

10. W przypadku zgłoszenia do Programu kotłów o identycznym numerze fabrycznym, urządzenia te zo-
stają wykluczone z udziału w Programie.
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11. Wypełnienie i podpisanie „Protokołu z wykonania montażu urządzenia Ferroli” jest jednoznaczne  

z akceptacją regulaminu „FERROLI MAESTRO” oraz wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarza-
nie i przekazywaniem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) z w celach administracyjnych 
niniejszego Programu.

12. Organizator może zawiesić lub zakończyć Promocję bez podania przyczyn. W takiej sytuacji poin-
formuje on o zakończeniu Programu poprzez informację na stronie www.ferroli.com.pl bądź poprzez 
swoich przedstawicieli handlowych na 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą  
naruszać uprawnień nabytych przez Uczestników Programu „FERROLI MAESTRO”. Informacja o zmia-
nie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

15. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników Programu w czasie trwania Programu w siedzibie 
Organizatora.

16. Wszelkie sprawy reklamacyjne mogą być zgłaszane pisemnie do Organizatora.

17. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

18. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań Promocji będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy rzeczowo w Katowicach.
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