
 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Smart Climate System z rabatem 20%” 

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji o nazwie „Smart Climate System z rabatem 20%”” zwanej 
dalej „Promocją” jest spółka Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-
650 Poznań), ul. Obornicka 233, NIP 7811670985, e-mail: office@dimplex.pl, nr 
telefonu: +48 61 842 58 05 (zwana dalej „Organizatorem”).  

2. Czas trwania Promocji: od dnia 15.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. („Okres 
Obowiązywania”) lub do wyczerpania zapasów.  

 

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność 
do czynności prawnych), który: w wybranym Punkcie Partnerskim Dimplex, lub poprzez 
stronę internetową Partnera Dimplex lub Organizatora dokona w Okresie Obowiązywania 
w ramach jednej transakcji zakupu co najmniej dwóch grzejników konwektorowych DTD 
oraz (i) wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie 
(,,Uczestnik’’).  

2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z oferty promocyjnej Dimplex w następujący 
sposób:  

• bezpośrednio u wybranego dystrybutora Dimplex  

• składając zamówienie za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie: 
glendimplex.pl/urzadzenia-elektryczne/smart-climate-system  

• składając zamówienie za pośrednictwem drukowanego formularza z ulotki promocyjnej: 
tabelę oraz formularz należy wypełnić z podaniem ilości zamawianych produktów 
i przesłać je w formie skanu lub fotografii z telefonu na adres e-mail: 
patryk.szubinski@dimplex.pl. 

W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza, po otrzymaniu 
zamówienia Organizator przekaże je do realizacji wybranemu dystrybutorowi Dimplex.  

3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów z gamy komponentów systemu inteligentnego 
sterowania ogrzewaniem elektrycznym pod nazwą Smart Climate System, dostępnych 
w dobrych punktach sprzedaży partnerskiej Dimplex i/lub na stronie internetowej 
Organizatora. Lista produktów objętych promocją: 

• Smart Climate HUB, nr kat. 378 290 

• Smart Climate CONTROL Advanced, nr kat. 803 902 17 

• Smart Climate CONTROL Easy, nr kat. 803 902 19 

• Smart Climate SWITCH, nr kat. 378 300 

• Smart Climate SENSE, nr kat. 378 310 

• Smart Climate Thermostat, nr kat. 378 280 



4. W Okresie Obowiązywania Promocji Uczestnikowi Promocji, który dokona zakupu co 
najmniej 2 grzejników konwektorowych DTD w wybranym Punkcie Partnerskim Dimplex 
lub Sklepie Internetowym Partnera Dimplex przysługuje rabat w wysokości 20% 
(słownie: dwadzieścia procent), jedynie na ww. Produkty z gamy komponentów 
inteligentnego systemu sterowania ogrzewaniem elektrycznym Smart Climate System 
(„Rabat”). Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora.  

5. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej 
obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 
ust. 3 i 4 Regulaminu.  

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 
Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji 
mają charakter jedynie informacyjny.  

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji 
zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza 
jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.  

3. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, 
nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, 
to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub 
niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia 
Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do 
reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 
odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.  

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.09.2020 r. 


