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PROMOCJA

kup kocioł
z serii Exclusive
lub mYnute
i ubieraj sie-

przez caŁy rok
za 1 zł!

Regulamin Promocji „uBierz ile chcesz !”
1.

Organizatorem Promocji „uBierz ile chcesz !” jest spółka pod nazwą „RUG Riello Urządzenia Grzewcze” S.A.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 13, 02-673 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000211105, NIP: 5252208783,
REGON: 016420451, kapitał zakładowy 10 042 000,00 zł, wpłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem”.

2.

Promocja „uBierz ile chcesz !” adresowana jest do wszystkich firm kupujących urządzenia marki Beretta bezpośrednio (umowa dealerska) z Organizatorem, zwanymi z osobna „Zamawiającym”.

3.

Promocja „uBierz ile chcesz !” dotyczy kotłów kondensacyjnych serii Mynute i Exclusive zamówionych na
warunkach standardowych wynikających z umowy handlowej.

4.

Promocja „uBierz ile chcesz !” trwa od 4 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania zapasów i nie
łączy się z innymi promocjami prowadzonymi w tym czasie przez Organizatora. W przypadku wcześniejszego
zakończenia Organizator poinformuje o tym fakcie w oficjalnym komunikacie na stronie www.beretta.pl

5.

Promocja uBierz ile chcesz !” polega na tym, iż do każdego zamówionego kotła kondensacyjnego serii Mynute lub Exclusive z oferty marki Beretta Zamawiający będzie miał możliwość zakupu gadżetu za 1 zł netto,
zwanym dalej „gadżetem”.
Harmonogram obowiązywania jednego gadżetu

Kod gadżetu

4 maja – 30 czerwca 2021

27018294; 27018295; 27018297; 27018300

1 lipca – 31 sierpnia 2021

27018453

1 września – 31 października 2021

27018448; 27018449; 27018450; 27018451; 27018452

1 listopada – 31 grudnia 2021

27018470; 27018471; 27018472; 27018473; 27018474

6.

W zależności od okresu wskazanego w poniżej zamieszczonym w tabeli harmonogramie gadżet, o którym
mowa w punkcie 5 będzie ulegał zmianie na inny przedmiot. Okres, w którym będzie można nabyć dany
rodzaj gadżetu wynosi dwa miesiące. W trakcie trwania promocji Zamawiający będzie miał możliwość zakupu
4 różnych gadżetów.

7.

Informacje o gadżecie obowiązującym w danym okresie wskazanym w punkcie 6 będą zamieszone na stronie
www.beretta.pl na 7 dni przed rozpoczęciem się tego okresu.

8.

Zamawiający może złożyć dowolną ilość zamówień, o których mowa w punkcie 5.

9.

Zaleganie z płatnościami przez Zamawiającego w stosunku do Organizatora promocji dyskwalifikuje go i nie
może on skorzystać z Promocji.

10.

Organizator nie przewiduje możliwości wykorzystania przez Zamawiającego niniejszej Promocji w jakiejkolwiek innej formie, niż określona w niniejszym regulaminie.

11.

Reklamacje odnoszące się i mogące wynikać z promocji będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14
dni od daty ich zgłoszenia pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info.beretta.pl@carrier.com.

12.

Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o podstawie jej zgłoszenia,
jednak nie później niż do dnia zakończenia promocji, tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.

13.

Zwrot Gadżetu po jego odebraniu nie jest możliwy. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do wymiany Gadżetu na inny Gadżet lub ekwiwalent pieniężny.

14.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz w dowolnym
zakresie. O zmianie Organizator poinformuje na stronie www.beretta.pl.

15.

Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi jego integralną część i jest dostępny na stronie www.beretta.pl.

16.

Zamawiający, biorąc udział w promocji - akceptuje treść postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

17.

W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów związanych z warunkami niniejszej promocji określonymi
w niniejszym regulaminie - Sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

