REGULAMIN PROGRAMU
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie „FERROLI MAESTRO”,
zwanym dalej „Programem”.

Ferroli
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2. Organizatorem Programu jest firma FERROLI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Al. W. Korfantego 138 , 40-156 Katowice. REGON 273611433, BDO 000025367, NIP 651-15-08-375,
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000202076,
Kapitał Zakładowy: 51 200 000,00 zł (wpłacony w całości) zwana dalej „Organizatorem”.
3. Program „FERROLI MAESTRO” trwa od 01 czerwca 2016 r. aż do odwołania i przeznaczony jest dla
Firm Instalacyjnych, które prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie handlu i instalacji urządzeń grzewczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Program jest skierowany do wszystkich 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. Od dnia 01.03.2021 r. w akcji promocyjnej biorą udział niżej wymienione urządzenia marki Ferroli
z odpowiadającym wynagrodzeniem (kwoty netto PLN):
· Pompa ciepła do grzania / chłodzenia (jednosprężarkowa):

500,00 zł

· Pompa ciepła hybrydowa do grzania / chłodzenia (jednosprężarkowa):

700,00 zł

· Pompa ciepła do c.w.u.

100,00 zł

· BLUEHELIX MAXIMA (kocioł gazowy dwufunkcyjny)

300,00 zł

· BLUEHELIX HI-TECH C (kocioł gazowy dwufunkcyjny)

150,00 zł

· BLUEHELIX HI-TECH H (kocioł gazowy jednofunkcyjny)

150,00 zł

· BLUEHELIX HI-TECH H
(kocioł gazowy z zewnętrznym lub wbudowanym zasobnikiem c.w.u. Ferroli)

200,00 zł

· BLUEHELIX ALPHA (kocioł gazowy dwufunkcyjny)

100,00 zł

· DIVACONDENS F/D (kocioł gazowy dwufunkcyjny)

100,00 zł

· BLUEHELIX TOP RRT (kocioł gazowy dwufunkcyjny lub z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.) 200,00 zł
· BLUEHELIX TECH RRT 18-45 (kocioł gazowy jednofunkcyjny)

150,00 zł

· BLUEHELIX TECH RRT 18-45 (kocioł gazowy z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u. Ferroli) 200,00 zł
· BLUEHELIX PRO/TECH RRT (kocioł gazowy dwufunkcyjny)

150,00 zł

· BLUEHELIX B 32-45
(kocioł gazowy stojący jednofunkcyjny lub z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.)

200,00 zł

· FORCE W 60-150

300,00 zł

· BRETA PELLET, SALERNO PELLET, TERMOMODENA, TERMONOVARA (termokominek na pelet) 200,00 zł
· BIOPELLET/BIOPELLET PLUS (termokominek i kocioł na pelet)

200,00 zł

· BIOPELLET PREMIUM, BIOPELLET PRO, BIOPELLET TECH SC (kocioł na pelet)

200,00 zł

· ATLAS D, ATLAS D UNIT (kocioł olejowy)

200,00 zł

· ATLAS D, ATLAS D UNIT w zestawie z zasobnikiem c.w.u. Ferroli (kocioł olejowy)

200,00 zł

· ATLAS D K (z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.) (kocioł olejowy)

200,00 zł

· ATLAS D CONDENS (kocioł olejowy)

150,00 zł

· ATLAS D CONDENS w zestawie z zasobnikiem c.w.u. Ferroli (kocioł olejowy)

200,00 zł

· ATLAS D CONDENS K (z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.) (kocioł olejowy)

200,00 zł

· LEB TS (kocioł elektryczny)

150,00 zł
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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”, plik do pobrania za strony:
ferroli.com.pl
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”,
d) termin wystawienia faktury musi być zgodny z obowiązującymi przepisami.
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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 zostają wykluczone z udziału w Programie.
11. Wypełnienie i podpisanie „Protokołu z wykonania montażu urządzenia Ferroli” jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu „FERROLI MAESTRO” oraz wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywaniem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 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 poinformuje on o zakończeniu Programu poprzez informację na stronie 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 zmianie 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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