
Regulamin Promocji „Zamontuj Pompę Ciepła a Klimatyzację otrzymasz za 1 zł 

netto” oraz  „Poleć dalej i zgarnij 300 zł” Promocja wiązana 

 

§ 1. 

Postanowienia Ogólne 

 

1. Organizatorem Promocji „Zamontuj Pompę Ciepła a Klimatyzację otrzymasz za 1 

zł netto” oraz „Poleć dalej i zgarnij 300zł” (dalej Promocją) jest Apply Engineering 

sp.z.o.o z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Wybickiego 34, 83-050 Lublewo Gdańskie, 

NIP 6040211522, REGON 3826598300000 (dalej Organizator.) 

 

2. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na terenie woj. 

Pomorskiego 

 

 

3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym 

Facebook znajdującym się pod adresem: 

https://www.facebook.com/applyengineeringpoland 

 

4. Właściciel serwisu Meta, zwolniony jest z odpowiedzialności za konkurs 

przeprowadzony przez Apply Engineering sp.z.o.o 

 

5. Konkurs i jego promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani 

przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana w jakikolwiek sposób. 

 

 

6. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 16.12.2022r. do 31.12.2022r. 

 

7. Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników za zakup i montaż pompy ciepła 

producentów, z którymi współpracuje nasza firma niezależnie od dobranego modelu 

pompy ciepła oraz nagradzanie za polecenie osoby, która podpisze umowę i zakupi 

wraz z montażem pompę ciepła. 

 

§ 2. 

Warunki uczestnictwa i przebiegu promocji 

 

1. Z promocji może skorzystać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która zawarła umowę z organizatorem za zakup 

i montaż pompy ciepła od producentów, z którym współpracuje firma ( na 

promocję nie ma wpływu zakupiony model pompy ciepła) 

2. Udział w promocji jest dobrowolny i bezpłatny 

3. Produktem Promocyjnym jest Klimatyzacja Split SAMSUNG seria AR35 o 

mocy 2,6 kW (jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna). Promocją Objęte 



jest samo urządzenie (jedna jednostka wewnętrzna i jedna jednostka zewnętrzna) 

bez montażu. 

4. Produkt promocyjny w postaci Klimatyzacji klient otrzymuje za 1 zł netto. 

5. Koszt montażu klimatyzacji otrzymanej z tytułu Promocji pokrywa klient. 

6. Montaż klimatyzacji otrzymanej w ramach Promocji, jest możliwy po uprzednim 

uregulowaniu płatności za zakup i montaż Pompy Ciepła oraz zaakceptowaniu 

kosztów montażu klimatyzacji. Uregulowanie płatności jest możliwe ze środków 

własnych, kredytu, leasingu. 

7. Termin montażu klimatyzacji jest ustalany indywidualnie z klientem. 

8. Warunkiem skorzystania z promocji jest podpisanie umowy i wpłata zaliczki na 

poczet montażu dowolnej jednostki pompy ciepła wybranego producenta 

współpracującego z naszą firmą w trakcie trwania promocji. 

9. Uczestnikowi promocji przysługuje możliwość zakupu klimatyzacji na warunkach 

promocji w ilości: jedna klimatyzacja za 1zł netto na jedną zamontowaną pompę 

ciepła. Jeśli uczestnik zamontuje więcej niż jedną pompę ciepła przysługuje mu 

taka sama ilość promocyjnych klimatyzacji. 

10. Program „Poleć dalej”: za każdą poleconą osobę, która podpisała umowę i 

zakupiła pompę ciepła osoba polecająca otrzymuje jednorazowo 300 zł netto. 

11.  Program „Poleć dalej” nie ma ograniczeń, co do ilości poleconych osób. Tyle ile 

zostanie poleconych osób, które podpisały umowę zakupiły pompę ciepła wraz z 

montażem pomnożymy to razy 300zł netto. 

 

Przykład: 

4 osoby polecone x 300złnetto =1200zł netto 

 

12. Każda osoba, która została polecona, podpisała umowę i zakupiła pompę ciepła 

jest uprawniona do otrzymania klimatyzacji za 1 zł netto korzystając z powyższej 

promocji. 

 

§ 3. 

Postepowanie reklamacyjne 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Promocji Uczestnicy mogą 

zgłaszać na piśmie i przesłać na adres siedziby firmy Apply Engineering sp.z.o.o z 

siedzibą przy ul. Gen. Józefa Wybickiego 34, 83-050 Lublewo Gdańskie, lub na adres 

e-mail: biuro@applyengineering.pl 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać takie dane jak: imię, nazwisko, dokładny 

adres Uczestnika, adres e-mail oraz opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania. 

4. Uczestnik zostanie o wyniku rozpatrzenie reklamacji powiadomiony  drogą 

elektroniczną na wskazany adres e-mail. 

 

§4. 

Postanowienia końcowe 

 



1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora tj. 

https://www.applyengineering.pl w zakładce do pobrania 

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 16.12.2022r  

3. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

regulaminie, bądź wyłączenia promocji w dowolnym momencie, bez podania 

przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez 

uczestników. 

 

 

 

 

 

https://www.applyengineering.pl/

