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REGULAMIN Programu Premiowego „Premia KESSEL” 
za montaż i promocję urządzeń małej infrastruktury KESSEL  

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w programie premiowym „Premia 

KESSEL”, zwanym dalej „PROMOCJĄ”.  

2. Organizatorem Programu jest KESSEL Sp. z o.o. ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne, 55-040 

Kobierzyce, wpisana do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 

0000180062, NIP 525-22-81-426, zwana dalej „Organizatorem”.  

3. Czas trwania promocji to 01.03.2022-30.11.2022 i dotyczy firm i aktywności handlowej na terenie 

Polski. 

4. Zamierzeniem Organizatora jest promocja produktów Organizatora oraz zwiększenie sprzedaży 

produktów objętych Promocją, a nie stawianie w negatywnej pozycji konkurencyjnej innych 

uczestników rynku.  

§ 2 DEFINICJE 
1. Uczestnik - osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca 

zarejestrowaną na  terenie  Polski  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  działalność  

gospodarczą  w  zakresie  montażu urządzeń typowych dla asortymentu Organizatora. Uczestnikiem  

w  programie  nie  może  być  firma  dokonująca  zakupów  produktów bezpośrednio od  

Organizatora ani jego pracownicy. 

2. Dystrybucja produktów Organizatora wyodrębnionych w Promocji: dystrybucja produktów odbywa 

się w sposób zgodny z regułami handlowymi Organizatora, przez sieć dystrybucji opartej na 

hurtowniach branżowych i każdy z aktualnie posiadających umowę handlową partner może 

prowadzić ich dystrybucję. 

3. Produkt Premiowany – produkt zakupiony przez Uczestnika w sieci dystrybucji Organizatora, za 

zakup którego wypłacana jest Uczestnikowi premia, której realizacja wynika ze spełnienia 

wszystkich zasad Promocji objętych niniejszym Regulaminem. Dla pojedynczego obiektu, 

premiowane są zakupy dwóch urządzeń, bez względu na ilość urządzeń zamontowanych na 

danym obiekcie. Jeśli są to urządzenia różnych typów, Uczestnik sam wskazuje które urządzenia 

chce premiować. Jako obiekt rozumiemy budynek lub ich grupę funkcjonującą w ramach odrębnego 

pozwolenia budowlanego.  

4. Listę Produktów Promocyjnych stanowi Załącznik nr 1, dołączony do niniejszego Regulaminu.  

5. Formularz - formularz zgłoszenia Uczestnika do Programu, udostępniony jest przez Organizatora 

Promocji pod adresem www.kessel.pl/promocja 

6. Zgłoszenie - zarejestrowanie się na stronie internetowej Programu www.kessel.pl/promocja  

poprzez podanie wszystkich wymaganych danych oraz zaakceptowanie Regulaminu. W wyniku 

Zgłoszenia zakładane jest Konto Uczestnika.   

7. Premia – świadczenie pieniężne w kwocie zgodnej z Załącznikiem nr 1 przekazywane w formie 

płatności faktury wystawionej przez Uczestnika Organizatorowi, przyznawane Uczestnikom 

Programu na zasadach określonych w Regulaminie.   

 

http://www.kessel.pl/promocja
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§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA 
Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest łączne spełnienie poniższych warunków: 

1. Zgłoszenie się na stronie internetowej www.kessel.pl/promocja  i zaakceptowanie Regulaminu 

Programu. 

2. Wskazanie danych rejestrowych firmy Uczestnika. 

3. Organizator zastrzega, ze dokonuje weryfikacji wszystkich podmiotów na Białej Liście. 

4. Uzyskanie akceptacji do udziału w Promocji przyznanej przez Organizatora, której to Organizator 

dokona w ciągu max. 7 dni od daty dokonania zgłoszenia. 

5. Zakup Produktu Premiowego przez Uczestnika w sieci dystrybucji Organizatora. 

6. Zainstalowanie  Produktu (lub przygotowanie do wstępnego montażu)  Premiowego  zgodnie  z  

zasadami  i  warunkami  opisanymi w Dokumentacji Technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami na terenie RP i w sposób gwarantujący satysfakcję inwestora. 

7. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i przekazanie tych zdjęć wraz ze wszelkimi prawami 

autorskimi do przekazanych zdjęć dla Organizatora. 

8. Uczestnik akceptuje możliwość przesyłania danych marketingowych i oświadcza, że będzie aktywnie 

wspierał sprzedaż produktów Organizatora.  

9. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  wykluczenia Uczestnika, jeśli stwierdzi i skomentuje 

pisemnie nieprzestrzeganie zapisów punktu § 3 punkt 6. 

§ 4 ZASADY PRZYZNAWANIA PREMII 
W celu otrzymania Premii Uczestnik  wykona następujące czynności: 

1. Dokona zakupu Produktu Premiowanego. 

2. Przewiezie produkt na miejsce instalacji. 

3. Wykona zdjęcie tabliczki znamionowej lub etykiety na opakowaniu produktu biorącego udział w 

promocji. 

4. Wykona zdjęcie produktu biorącego udział w promocji w lokalizacji docelowej, wstępnie 

zamontowanego produktu (nie jest wymagana finalna instalacja, uwaga na produkty podlegające 

pierwszemu uruchomieniu przez serwis). 

5. Prześle w/w zdjęcia produktu biorącego udział w promocji, nazwę firmy w której dokonał zakupu 

i nazwę swojej firmy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.kessel.pl/promocja lub na 

mail daniel.bogutyn@kessel.pl. 

6. Przekaże prawa autorskie do wykonywanych zdjęć. 

7. Zaakceptuje możliwość przesyłania materiałów marketingowych Organizatora. 

8. Wystawi fakturę na kwotę netto wskazaną w Załączniku nr 1, odpowiednią dla określonego 

Produktu Premiowanego, z opisem ‘Premia za montaż urządzeń małej infrastruktury Kessel’    

9. Organizator przeleje w ciągu max. 14 dni od daty doręczenia faktury Premię na wskazane konto 

Uczestnika. 

10. W celu weryfikacji prawa do Premii Organizator może zażądać od Uczestnika przedstawienia kopii 

dowodu zakupu  Produktu  Promocyjnego  (faktura  VAT)  i/lub  dokumentów  potwierdzających  

instalację  Produktu Promocyjnego. Uczestnik ma obowiązek w terminie 14 dni od otrzymania 

wezwania dostarczyć Organizatorowi wymagane dokumenty. Po tym terminie Uczestnik traci 

prawo do otrzymania Premii.  

http://www.kessel.pl/promocja
http://www.kessel.pl/promocja
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11. W  przypadku,  gdy  kontrola  prawidłowości  dokumentów  otrzymanych  od  Uczestnika  wykaże,  

że  podane w rejestracji informacje nie są poprawne, lub gdy dokonana u użytkownika końcowego 

weryfikacja instalacji Produktu Premiowego zakończy się negatywnie, premia nie przysługuje. 

12. W przypadku braku dostępności towaru na magazynach Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje 

rekompensata za niemożność wykorzystania Produktu Premiowanego. 

§ 5 REKLAMACJE 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu mogą być składane przez Uczestnika w formie pisemnej, 

nie później niż 14 dni od daty wystąpienia niezgodności, listem poleconym na adres siedziby 

Organizatora w okresie trwania Programu oraz w okresie 30 dni po zakończeniu trwania Programu. 

Reklamacja  powinna  zawierać  imię,  nazwisko,  adres  do  korespondencji,  tel.  kontaktowy  oraz  

opis  podstaw reklamacji. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.  

 

                                                      § 6 DANE OSOBOWE (RODO) 

1. W trosce o bezpieczeństwo państwa danych osobowych, prowadzimy restrykcyjną politykę 

zarzadzania danymi. Szczegółowe założenia tej polityki znajdziecie Państwo na naszej stronie: 

https://www.kessel.pl/polityka-prywatnosci  
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Załącznik nr 1 – Lista produktów objętych promocją 
 

NAZWA PRODUKTU PREMIA 
zł netto 

NR ART. 

Zawór przeciwzalewowy z pompą Pumpfix F 450 24150 

Przepompownia do instalacji podposadzkowej Minilift S (z pokrywą do wypełnienie płytkami) 250 280570X 

Przepompownia do instalacji podposadzkowej Minilift S (z pokrywą czarną) 250 280570S 

Zawór przeciwzalewowy Staufix FKA  (z pokrywą do wypełnienia płytkami) 350  84150X 

Zawór przeciwzalewowy Staufix FKA (z pokrywą czarną) 350  84150S 

Przepompownia Aqualift S Compact Mono (z pokrywą do wypełnienia płytkami) 250 280500X 

Przepompownia Aqualift S Compact Mono (z pokrywą czarną) 250 280500S 

Przepompownia wolnostojąca Aqualift F Basic 400 28798 

Przepompownia wolnostojąca lub do zabudowy w ziemi Aqualift S Basic  (Plug&Play) Mono, GTF 600 250 829810 

Przepompownia wolnostojąca lub do zabudowy w ziemi Aqualift S Basic  (Plug&Play) Mono, GTF 1250 250 829850 

Przepompownia wolnostojąca lub do zabudowy w ziemi Aqualift S Basic  (Plug&Play) Mono Tronic, GTF 600 250 829811 

Przepompownia wolnostojąca lub do zabudowy w ziemi Aqualift S Basic  (Plug&Play) Mono Tronic, GTF 1250 250 829851 

Przepompownia wolnostojąca lub do zabudowy w ziemi Aqualift S Basic  (Plug&Play) Duo, GTF 600 250 828811 

Przepompownia wolnostojąca lub do zabudowy w ziemi Aqualift S Basic  (Plug&Play) Duo Tronic, GTF 1250 250 828851 

Przepompownia wolnostojąca lub do zabudowy w ziemi Aqualift F Basic  (Plug&Play) Mono 250 829710PL 

Przepompownia wolnostojąca lub do zabudowy w ziemi Aqualift F Basic  (Plug&Play) Mono Tronic 250 829711PL 

Przepompownia wolnostojąca lub do zabudowy w ziemi Aqualift F Basic  (Plug&Play) Duo Tronic 250 828711PL 

Przepompownia wolnostojąca Aqualift F Compact Mono 450 28717 

Przepompownia wolnostojąca Aqualift F Compact Duo 550 28718 

Przepompownia do instalacji podposadzkowej Aqualift F Compact Mono  
(z jedną pompą, z pokrywą do wypełnienie płytkami) 

450 28701X 

Przepompownia do instalacji podposadzkowej Aqualift F Compact Mono 
(z jedną pompą, z pokrywą czarną) 

450 28701S 

Przepompownia do instalacji podposadzkowej Aqualift F Compact Duo 
(z dwiema pompami, z pokrywą do wypełnienie płytkami) 

550 28704X 

Przepompownia do instalacji podposadzkowej Aqualift F Compact Duo 
(z dwiema pompami, z pokrywą czarną) 

550 28704S 

Przepompownia wolnostojąca Aqualift S 100 Mono Tronic (z jedną pompą GTF 600-S1) 350 28513 

Przepompownia wolnostojąca Aqualift S 100 Mono Tronic (z jedną GTF 1250-S3) 350 28514 

Przepompownia wolnostojąca Aqualift S 100 Duo Tronic (z dwiema pompami GTF 600-S1) 350 28515 

Przepompownia wolnostojąca Aqualift S 100 Duo Tronic (z dwiema pompami 1250-S3) 350 28516 

Przepompownia wolnostojąca Aqualift S 200 Duo Tronic (z dwiema pompami GTF 600-S1) 350 28517 

Przepompownia wolnostojąca Aqualift S 200 Duo Tronic (z dwiema pompami 1250-S3) 350 28518 

Separator substancji ropopochodnych MODULARIS LW 800 250 99601.016B-BAK 

Separator substancji ropopochodnych MODULARIS LW 400 150 99601.002B-BAK 

 


