
Regulamin Promocji „Chaffoteaux 11 za 1 zł” - edycja 2 

 

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej zwanej dalej Promocją jest Saint-Gobain 

Polska Sp. z o.o. ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII 

Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000124376, NIP 526-22-97-860, kapitał 

zakładowy: 210 549 000 PLN. 

2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży sieci Tadmar położonych 

na terenie Polski, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, które w dniu rozpoczęcia Promocji prowadzą zarejestrowaną 

działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej 

Uczestnikiem. 

3. Termin trwania promocji: od 1 sierpnia 2017 do 31 grudnia 2017 lub do 

wyczerpania puli nagród. 

4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.   

 

5. Promocją objęte są urządzenia: 

 Liczba punktów kondensacyjnych 

Kondensat jednofunkcyjny 

TALIA GREEN SYSTEM EVO 

1  

Kondensat dwufunkcyjny 

PIGMA GREEN EVO 25 EU 

1 

Kondensat dwufunkcyjny  

INOA GREEN 24 EU NOA GREEN EU  

0,5 

 

6. Program nie obejmuje kotłów zakupionych na specjalnych warunkach z 

dodatkowym rabatem inwestycyjnym . 

7. Warunki  promocji: 

a) Klient, który zakupił urządzenia objęte  promocją  wymienione w p. 5 i uzbiera 

łączną sumę 10 punktów kondensacyjnych, otrzyma nagrodę Kocioł kondensacyjny 

dwufunkcyjny Pigma Green Evo 25EU za 1 zł.  

 



b) Klient, który zakupił urządzenia objęte promocją wymienione w p.5  na łączną 

sumę 5 punktów kondensacyjnych jest uprawniony do zakupu kolejnego kotła  

PIGMA GREEN EVO 25 w cenie 1730 zł netto.  

c) Punkty kondensacyjne będą naliczane  za zakup kotłów objętych promocją patrz 

p.5 od początku tego  roku (od 1 stycznia 2017r.) z wykluczeniem tych  zakupów, za 

które Uczestnicy otrzymali nagrody w  trwającej promocji 11sty za 1 zł  w okresie od 1 

lipca 2016 do 1 lipca 2017. 

8.  W celu odbioru  nagród wymienionych w punkcie 7,  Uczestnik zobowiązany jest 

do wypełnienia formularza zamówienia nagrody z podaniem numerów faktur  

zakupowych, liczby zdobytych punktów kondensacyjnych oraz innych danych 

niezbędnych do wydania nagrody. Formularz dostępny jest w punktach sieci 

TADMAR.  

9.  Każdy Uczestnik jest uprawniony do wielokrotnego udziału w Promocji. Odbiór 

nagrody zeruje ilość punktów kondensacyjnych.  

10. Uczestnik promocji otrzymuje nagrodę w kolejnym miesiącu po miesiącu, w 

którym uzbierał 10 punktów kondensacyjnych i przekazał przedstawicielowi TADMAR 

w hurtowni wypełniony formularz zamówienia nagrody. 

 

11.  Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby 

trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników. 

12.  Nagroda nie może zostać zamieniona na równowartość w gotówce. 

13. Organizator informuje, że nagrody wydane w programie - stanowią dla 

Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają 

opodatkowaniu według zasad ogólnych. 

14. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu 

oraz  na stronie internetowej www.tadmar.pl. 

 

15. Organizator jest uprawniony do zmiany regulaminu Akcji, przy czym zmiany te 

nie mogą naruszać uprawnień nabytych już przez Uczestnika Akcji. Informacja o 

zmianie Regulaminu oraz regulaminu Promocji zamieszczona będzie w materiałach 

reklamowych, punktach sprzedaży sieci Tadmar oraz na stronie internetowej pod 

adresem www.tadmar.pl. 

 

16. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją 

promocyjną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

 

http://www.tadmar.pl/
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