
Kupuj asortyment Purmo ze wszystkich systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego oraz system 
rurowy CLEVERFIT Radial i zdobądź szanse na wygranie samochodu Toyota ProAce City Furgon.

Już dziś zapoznaj się z zasadami, zgłoś się do loterii i wygraj 
samochód Toyota ProAce City Furgon oraz inne cenne nagrody!

Losowanie nagród 6 grudnia 2022 roku

Świętuj z nami urodziny marki Purmo.

U R O DZ I N OWA LOT E R I A P U R M O

WYSTARTOWAŁA URODZINOWA 
LOTERIA PURMO DLA INSTALATORÓW

Gorąca jazda z Purmo

Grzejniki 
Ogrzewanie Podłogowe 
Systemy Rurowe 



Skrócone regulaminy Akcji i Loterii Purmo

Skrócony regulamin Urodzinowej Akcji Purmo

1. Organizatorem Urodzinowej Akcji Punktowej Purmo, na-
zywanej dalej Akcją, jest Purmo Group Poland Sp. z o.o., z 
siedzibą w Rybniku, 44-203 Rybnik, ulica Przemysłowa 11; 
biuro handlowe: 02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15, na-
zywana dalej Organizatorem.

2. Akcja przeznaczona jest dla firm instalacyjnych - pod-
miotów prowadzących działalność gospodarczą zgodnie 
z art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsię-
biorców - wykonujących instalacje c.o., chłodu lub wody 
użytkowej zwanych dalej Uczestnikiem

3. Zakres Akcji 
Akcją objęte są produkty Purmo z asortymentu zawarte-
go w „Katalogu technicznym - ogrzewanie i chłodze-
nie płaszczyznowe, systemy rurowe” z wyłączeniem 
narzędzi, zakupione u autoryzowanych dystrybutorów 
Purmo lub w punkcie handlowym tzw II ręki (punkt han-
dlowy dokonujący zakupu od autoryzowanego dystry-
butora Purmo) na terenie Rzeczypospolitej Polski. „Kata-
log techniczny ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe, 
systemy rurowe” oraz lista autoryzowanych dystrybuto-
rów dostępne są na stronie www.purmo.pl.

4. Warunki udziału w Akcji:
a) od 1 maja 2022 roku do 31 października 2022 roku 

kup produkty Purmo objęte zakresem Akcji na kwotę 
min. 3000 PLN lub jej wielokrotność,

b) od 1 maja 2022 roku do 23 listopada 2022 roku zgłoś się do 
Akcji poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia on-line 
na stronie https://www.purmo.com/pl-PL/loteria30lat, lub 
przesłanie kopii (skanu, zdjęcia) wypełnionego FORMU-
LARZA ZGŁOSZENIA w wydrukowanej wersji z podpisaną 
zgodą na przetwarzanie danych osobowych na e-mail: 

 loteria30lat@purmogroup.com. Formularze dostar-
czone po tym terminie mogą nie zostać zakwalifiko-
wane do Akcji.

5. Punktacja
a) Uczestnicy Akcji otrzymują 1 punkt za zakup produk-

tów objętych Akcją o wartości 3000 PLN netto.
b) Punkty mogą ulec zamianie na udziały w innych 

akcjach promocyjnych/loteriach organizowanych 
przez/lub na zlecenie Organizatora. Szczegóły akcji 
promocyjnych zostaną określone w odpowiednich re-
gulaminach.

6. 300 uczestników Akcji, którzy uzbierają największa liczbę 
punktów otrzymają pamiątkową limitowaną koszulkę z 
logo 30-lecia marki Purmo w Polsce.

Skrócony regulamin Urodzinowej Loterii Purmo

1. Organizatorem Urodzinowej Loterii Purmo na zlecenie 
Purmo Group Poland Sp. z o.o. jest NOFSZA Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdańsku ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 
Gdańsk, („Organizator”).

2. Loteria jest organizowana w ramach akcji promocyjnej 
pod nazwą: „Urodzinowa Akcja Punktowa Purmo” („Ak-
cja”) i skierowana do uczestników tej Akcji.

3. Loteria przeznaczona jest dla firm instalacyjnych - pod-
miotów prowadzących działalność gospodarczą zgodnie 
z art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsię-
biorców - wykonujących instalacje c.o., chłodu lub wody 
użytkowej zwanych dalej Uczestnikiem

4. Warunki udziału w Loterii:
a) do dnia 31 października 2022 roku uzbieraj minimum 

6 punktów w Akcji Promocyjnej Purmo,
b) do dnia 23 listopada 2022 roku dokonaj zgłoszenia w 

Loterii poprzez zaznaczenie w FORMULARZU ZGŁO-
SZENIA w Akcji pola wyrażającego zgodę na udział w 
Loterii. Wyślij skan formularza na adres:

 loteria30lat@purmogroup.com
5. Losowanie nagród odbędzie się 6 grudnia 2022 r.
6. Każdy Uczestnik Loterii będzie posiadał ilość losów od-

powiadającą ilości zdobytych punktów w Akcji
7. W Loterii jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie 

dwie nagrody II-VII stopnia oraz jedną nagrodę I-go stop-
nia (samochód Toyota ProAce City)

8. 30-stu Uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę 
losów w Loterii otrzyma dodatkowo „nagrodę dla najlep-
szych” - patrz str. 3 ulotki

URODZINOWA LOTERIA PURMO
Gorąca jazda z Purmo

Nagrody zdobyte w Akcji i Loterii zostaną przekazane do dnia 30.12.2022 r.

Nagrody w Akcji i Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Przedsiębiorcy 
zobowiązani są samodzielnie dokonać rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody, 
stanowiących przychód z ich działalności gospodarczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin przesyłania zgłoszeń do 23 listopada 2022 roku



1 nagroda: Samochód TOYOTA PROACE CITY Furgon

NAGRODY W LOTERII

2 nagrody (2 zestawy): 

zaciskarka akumulatorowa Mini
rozwijacz metalowy składany 
zestaw kalibratorów z walizką 
nożyce 14-20 mm 
kombinezon 30 lat 
bluza 30 lat.

4 nagrody (4 zestawy): 

zaciskarka akumulatorowa Mini 
zestaw kalibratorów z walizką
kombinezon 30 lat
bluza 30 lat 

3 nagrody (3 zestawy) 

kamera termowizyjna Flir C5
kombinezon 30 lat
bluza 30 lat 

3 nagrody (3 zestawy) 

rozwijacz metalowy składany
kombinezon 30 lat
bluza 30 lat 

7 nagród (7 zestawów)

zestaw kalibratorów z walizką 
nożyce 14-20 mm
kombinezon 30 lat
bluza 30 lat 

10 nagród (10 zestawów)

kombinezon 30 lat
bluza 30 lat
czapeczka 30 lat 

Dla najlepszych 30 uczestników Loterii (firm z największą ilością zgłoszonych losów) 

nagroda gwarantowana: kamera inspekcyjna • kombinezon 30 lat Purmo w Polsce

Dla najlepszych 300 uczestników Akcji (firm z największą ilością uzbieranych punktów): 

limitowana pamiątkowa koszulka Purmo



Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Purmo Group Poland Sp. z o.o, ul. Przemysłowa 11, 44-203 Rybnik, 
moich danych osobowych zawartych w tym formularzu w celach marketingowych zgodnie z Polityką Prywatności Purmo 
Group Poland Sp. z o.o. umieszczonej na stronie www.purmo.pl.
Zgodnie z artykułem 6 pkt. a-c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Purmo Group Poland Sp. z o.o, ul. Przemysłowa 11, 44-203 
Rybnik, moich danych osobowych zawartych w tym formularzu w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Urodzinowej 
Akcji Purmo w tym e-maili i SMS dotyczących promocji Akcji.

 Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem Urodzinowej Akcji Purmo i Urodzinowej Loterii Purmo oraz akcep-
tuję ich zasady (regulaminy na stronie www https://www.purmo.com/pl-PL/loteria30lat).

                                                                                                                                                                                       
miejscowość, data czytelny podpis

Administratorem podanych danych jest NOFSZA Sp. z o.o. ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk. 
Dane są przetwarzane w celu realizacji Urodzinowej Loterii Purmo. Więcej informacji dot. przetwarzania danych znajdziesz 
w regulaminie loterii na stronie www.purmo.pl. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO URODZINOWEJ 
AKCJI I LOTERII PURMO

UWAGA: Prosimy o wypełnienie wszystkich pól z danymi i wskazanie przynajmniej jednego miejsca 
zakupu. Zgłoszenie bez daty i podpisu jest nieważne. 
Skan formularza wyślij na e-mail loteria30lat@purmogroup.com

  Zgłaszam chęć uczestnictwa w Urodzinowej Loterii Purmo. Przeznaczam na ten cel wszystkie 
punkty zgromadzone w Urodzinowej Akcji Purmo, tj.  .............................. PKT (3000 PLN obrotu = 1 PKT, 
minimum 6 PKT).

Imię Nazwisko

Nazwa Firmy

Miasto Adres

tel.

e-mail

NIP

Miejsca zakupu asortymentu Purmo (autoryzowani dystrybutorzy Purmo)

Nazwa dystrybutora Miasto
Kwota zakupu produktów 
PURMO objętych konkursem

URODZINOWA LOTERIA PURMO
Gorąca jazda z Purmo

Termin przesyłania zgłoszeń do 23 listopada 2022 roku


