
 

REGULAMIN PROMOCJI  

„Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE do 10000 zł” 

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PROMOCJI 

 

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE do 

10000zł”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. z siedzibą 

w Białymstoku, przy al. Jana Pawła II 57, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030931, NIP 542-02-00-292, 

zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja trwa od  01.03.2018r. do 31.05.2018r. lub do wyczerpania zapasów.  

Promocją objętych jest łącznie 150 szt. gruntowych pomp ciepła typu NIBE F1126, 

NIBE F1226, NIBE F1145, NIBE F1145PC, NIBE F1245, NIBE F1245PC, 

NIBE F1155, NIBE F1255, NIBE F1155PC, NIBE F1255PC oraz 150 szt. 

powietrznych pomp ciepła typu NIBE F2040, NIBE F2120 i NIBE SPLIT w zestawie 

z jednostką zewnętrzną i wewnętrzną (AMS i HBS 05 lub AMS i HK 200S). 

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c. 

4. Celem Promocji jest intensyfikacja sprzedaży pomp ciepła NIBE, których sprzedawcą  

jest Organizator. 

 

II. UCZESTNICY 

 

1. Promocja skierowana jest do końcowych użytkowników, którzy dokonają zakupu 

pompy ciepła za pośrednictwem Dystrybutora/Instalatora i spełnią warunki 

wymienione w niniejszym regulaminie. 

2. Wybrany przez końcowego użytkownika Dystrybutor/Instalator, musi pisemnie 

zobowiązać się do  przestrzegania regulaminu Promocji i spełnić warunki niniejszego 

regulaminu.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się 

Dystrybutora/Instalatora z powyższego zobowiązania. 

4. W Promocji nie mogą uczestniczyć: 

a) pracownicy Organizatora 



b) inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem Promocji na zlecenie 

Organizatora 

c) małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w podpunktach 

a-b. 

5. Osoba biorąca udział w Promocji (zwana dalej „Uczestnikiem Promocji”) wyraża 

zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. 

 

III. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI 

  

1. Promocja, zwana dalej „Dotacją”, polega na obniżeniu na czas jej trwania ceny 

katalogowej pomp ciepła typu NIBE F1126, NIBE F1226, NIBE F1145, 

NIBE F1145 PC, NIBE F1245, NIBE F1245PC, NIBE F1155, NIBE F1255, 

NIBE F1155PC, NIBE F1255PC, NIBE F2040, NIBE F2120 oraz zestawu NIBE 

SPLIT o 4000,00 zł netto przez Organizatora Promocji, przy czym w przypadku 

jednofunkcyjnych pomp ciepła tj. NIBE F1126, NIBE F1145, NIBE F1145 PC, NIBE 

F1155, NIBE F1155PC, NIBE F2040, NIBE F2120, cena pompy ciepła zostanie 

obniżona pod warunkiem zakupu w/w urządzenia z centralą wewnętrzną 

(np. HK 200M, VVM) lub zbiornikiem ciepłej wody użytkowej marki NIBE lub 

zbiornikiem buforowym marki NIBE. Jeżeli razem z w/w pompą ciepła nastąpi zakup  

rekuperatora NIBE ERS lub ECO jego cena zostanie obniżona o 1000zł netto. Jeżeli 

razem z w/w pompą ciepła nastąpi zakup zestawu fotowoltaicznego NIBE PV, jego 

cena zostanie obniżona o 4000zł netto. Jeżeli razem z w/w pompą ciepła nastąpi zakup 

rekuperatora i zestawu fotowoltaicznego NIBE PV, to ich cena zostanie obniżona 

łącznie o 5000zł. 

2. U wybranych Autoryzowanych Instalatorów pomp ciepła NIBE, biorących udział w 

Promocji, na czas jej trwania, cena katalogowa pomp ciepła wymienionych  w pkt. 1. 

obniżona jest o 5000 zł netto, a pozostałe warunki Promocji pozostają bez zmian. Lista 

wybranych Autoryzowanych Instalatorów pomp ciepła NIBE, biorących udział 

w Promocji, dostępna jest na www.szwedzkadotacja.pl lub pod nr tel. 0 85 662 84 80. 

3. Promocją objętych jest łącznie 300szt. pomp ciepła NIBE, wymienionych w pkt.1. 

4. Aby wziąć udział w Promocji należy: 

a) W okresie trwania promocji o którym mowa w pkt. I. 2. zarejestrować się jako 

Uczestnik Promocji poprzez wypełnienie wszystkich pól Formularza 



Rejestracji (zwanego dalej „Formularzem”), zamieszczonego na stronie 

internetowej www.szwedzkadotacja.pl; 

b) odebrać e-mail z linkiem do Kuponu, potwierdzającego rejestrację (zwany 

dalej „Kuponem”), który zostanie wysłany automatycznie, niezwłocznie po 

rejestracji Uczestnika Promocji; 

c) dokonać wyboru pompy ciepła objętej Promocją i Dystrybutora/Instalatora 

poprzez którego realizowany będzie zakup przedmiotowego urządzenia; 

d) zarezerwować wybraną pompę ciepła objętą Promocją, wysyłając wypełniony 

Kupon i przekazać Instalatorowi/Dystrybutorowi Formularz Zamówieniowy, 

będący integralną częścią Kuponu. Kupon zachowuje ważność jeżeli 

wypełnione są wszystkie jego pola i jest podpisany przez Uczestnika Promocji 

oraz Dystrybutora/Instalatora Kupon należy wysłać faksem (fax: 85 662 84 

09), e-mailem (sprzedazpc@biawar.com.pl) lub pocztą na adres: Nibe-Biawar 

Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 57, 15-307 Białystok;  

e)  odebrać Potwierdzenie Rezerwacji, które zostanie wysłane przez Organizatora 

e-mailem, w ciągu 3 dni roboczych, następujących po dacie wpłynięcia do 

Organizatora wypełnionego przez Uczestnika Promocji Kuponu. Rezerwacja 

pompy ciepła objętej Promocją ważna jest przez okres 14 dni, od daty wysłania 

przez Organizatora do Uczestnika Promocji Potwierdzenia Rezerwacji. W 

przypadku jeśli ilo ść pomp ciepła objętych promocją będzie mniejsza od ilości 

zgłoszeń rezerwacji, o potwierdzeniu rezerwacji będzie decydować kolejność 

ich wpłynięcia. W przypadku niemożności potwierdzenia dokonania 

rezerwacji z powodu wyczerpania się zapasu pomp ciepła objętych promocją, 

uczestnik promocji zostanie poinformowany o tym fakcie bezzwłocznie; 

f) w okresie 14 dni od daty wysłania przez Organizatora do Uczestnika Promocji 

Potwierdzenia Rezerwacji, za pomocą Formularza Zamówieniowego dokonać 

zamówienia i zakupu pompy ciepła w cenie obniżonej o dotację wraz 

z ewentualnym wyposażeniem dodatkowym. Zamówienia, przedpłaty i zakupu 

urządzenia można dokonać tylko za pośrednictwem Instalatora/Dystrybutora, 

którego dane adresowe i podpis widnieją na Kuponie. 

g) Warunkiem dokonania zakupu pompy ciepła objętej Promocją, jest wpłynięcie  

pełnej kwoty za zamówione urządzenia na konto Organizatora do dnia 

planowanego odbioru.  



5. O uzyskaniu dotacji na pompę ciepła objętą Promocją, decyduje kolejność dokonania 

zakupu. 

6. Wysyłka zakupionych urządzeń następuje w dniu dokonania zakupu.  

7. Uczestnik Promocji ma możliwość sprawdzenia aktualnej ilości pomp ciepła objętych 

Promocją na stronie internetowej www.szwedzkadotacja.pl.  

8. Jeżeli Uczestnik Promocji zarezerwuje wybraną pompę ciepła objętą Promocją 

i w terminie 14 dni od daty wysłania przez Organizatora Potwierdzenia Rezerwacji nie 

dokona zamówienia i zakupu urządzenia, zostaje skreślony z rejestru Uczestników 

Promocji i prawo do otrzymania dotacji przez taką osobę wygasa. W takim przypadku 

istnieje możliwość ponownego uczestniczenia w Promocji po dokonaniu ponownej 

rejestracji jako Uczestnik Promocji i spełnieniu wszystkich warunków wymienionych 

w niniejszym regulaminie. 

9. Każdy Uczestnik Promocji może dokonać jednorazowo rezerwacji, zamówienia 

i zakupu tylko jednej pompy ciepła objętej Promocją.  

10. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego 

w zamian za urządzenia objęte Promocją, wymienione w pkt 1. 

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami specjalnymi Organizatora. 

12. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do otrzymania Dotacji na osobę 

trzecią. 

13. Jeżeli Uczestnik Promocji nie spełni wszystkich obowiązków przewidzianych 

w regulaminie, prawo do otrzymania dotacji przez taką osobę wygasa.  

 

IV. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 

1. Treść niniejszego regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym 

Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora pod adresem: NIBE-BIAWAR Sp. 

z o.o., al. Jana Pawła II 57 w Białymstoku oraz na stronie internetowej 

www.szwedzkadotacja.pl.  

2. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane pod rygorem 

nieważności wyłącznie na piśmie najpóźniej w terminie do dnia 31.08.2018r. 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 listem poleconym wysłanym na adres podany przez 

Uczestnika Promocji w 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. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii systemu komputerowego 

i sieci internetowej. 

9. Dane uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy 

o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). 

Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest NIBE-BIAWAR Sp. 

z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy Al. Jana Pawła II 57. 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 Nibe-Biawar Sp. z o.o. 

11. Dane osobowe Uczestnika mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. 


