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Regulamin sprzedaży premiowej klimatyzatorów Kaisai 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w sprzedaży premiowej klimatyzatorów 
Kaisai zwanej dalej Promocją.  

1.2. Organizatorem promocji są niżej wymienione spółki Grupy Hydrosolar zwane dalej Organizatorem:  

a) HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MAŁOPOLSKA spółka komandytowa  z siedzibą w 
Krakowie, ul. Stoczniowców 5,  NIP  6793025089, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000344851, 

b) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WSCHÓD spółka komandytowa z siedzibą w Bilczy, 
Morawica, ul. Kielecka 11, NIP 9591927695, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000387318, 

c) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PODKARPACIE spółka komandytowa z siedzibą w 
Rzeszowie, ul. S. Trembeckiego 5b, NIP 5170357927, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 180782388, 

d) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GÓRNY ŚLĄSK spółka komandytowa z siedzibą w 
Żorach, ul. Boczna 6, NIP 6511713804, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000402232, 

e) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DOLNY ŚLĄSK spółka komandytowa z siedzibą we 
Wrocławiu ul. Szczecińska 19, NIP 8943035364, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000401431, 

f)  HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KUJAWSKO-POMORSKIE spółka komandytowa z 
siedzibą w Bydgoszczy, ul. Świecka 8 , NIP 5242751451, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000421172,  

g) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WARSZAWA spółka komandytowa z siedzibą w 
Jankach, Raszyn, ul. Sokołowska 15, NIP 5242751445, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000420423,  

h) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PÓŁNOC spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni, 
ul. Hutnicza 47, NIP 5833208307, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000626122, 

i)  HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENTRUM spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, 
ul. Szparagowa 4, NIP  5242808955, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000638207,  

j) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WIELKOPOLSKA spółka komandytowa z siedzibą w 
Poznaniu, ul. Bodawska 9, NIP 7822703837, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000675379 

k) HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POMORZE ZACHODNIE spółka komandytowa z 
siedzibą w Szczecinie,  al. Bohaterów Warszawy 37, NIP  8522624850, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000641716.  

1.3. Promocja nie podlega przepisom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. 

1.4. Celem promocji jest wsparcie sprzedaży produktów Organizatora objętych promocją.  

1.5. Sprzedaż premiowa prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Samoobsługowych 
Hurtowniach Instalacyjnych (SHI) organizatora promocji oraz za pośrednictwem online www.hydrosolar24.pl   
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1.6. Wykaz punktów handlowych jest dostępny na stronie Organizatora  http://hydrosolar.pl/kontakt/znajdz-
placowke/ 

 

2. CZAS TRWANIA PROMOCJI 

2.1. Promocja trwa: 

•   od 01.05.2019r. do 30.06.2019r. lub do wyczerpania zapasów w punktach handlowych SHI 

•  od 01.05.2019r. do 30.06.2019r. lub wyczerpania zapasów za pośrednictwem systemu online 
www.hydrosolar24.pl 

 

3. PRZEDMIOT PROMOCJI 

3.1. Promocją objęte są następujące produkty dostępne w sieci hurtowni SHI: 

a) KBN FPKEX09KTAI - klimatyzator KEX09  
b) KBN FPKEX12KTAI - klimatyzator KEX12  
c) Pakiet promocyjny KBN FPKEX12KTAI – na który składają się 2szt klimatyzatorów  Kaisai KEX09 oraz 

jeden syfon suchy do odprowadzania skroplin 
d) Pakiet promocyjny KBN FPKEX12SET – na który składają się 2szt klimatyzatorów  Kaisai KEX12 oraz 

jeden syfon suchy do odprowadzania skroplin 
 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI  

4.1. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą lub zawodową oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, które w okresie trwania promocji prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnikami promocji nie mogą być konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu 
cywilnego. 

4.2. Każdy uczestnik promocji który w okresie trwania promocji zakupi produkty określone w punkcie 3.1 a) i b) w 
ilości 2 szt w dowolnej konfiguracji (i nie dokona zwrotu), otrzyma nagrodę w postaci karty przedpłaconej 
Decathlon o wartości 50 zł oraz każdy uczestnik promocji który w okresie trwania promocji zakupi produkt 
określone w punkcie 3.1 c) i d) w ilości 1 szt (i nie dokona zwrotu), otrzyma nagrodę w postaci karty 
przedpłaconej Decathlon o wartości 50 zł. Zasady używania kart Decathlon są opisane w załączniku nr 1 do 
niniejszego regulaminu. 

4.3. Uczestnicy promocji dokonują zakupu produktów na podstawie faktur VAT. Faktura Vat powinna być 
wystawiona najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca w którym nastąpił zakup. Faktura musi być 
uregulowana najpóźniej w momencie odbierania nagrody. 

4.4. Podsumowanie wyników promocji i wydanie nagród  uczestnikom promocji, którzy spełnili warunki promocji 
zawarte w niniejszym regulaminie nastąpi od 1.06.2019 do 31.08.2019. Nagrody nie odebrane do 31.08.2019 
przepadają/nie podlegają wydaniu. 

4.5. Nagrody uzyskane przez przedsiębiorców stanowią przychód z prowadzonej działalności gospodarczej 
i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Należny podatek przedsiębiorca rozlicza samodzielnie. 

4.6. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenie. 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora. 

5.2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w niniejszym 
Regulaminie. 
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5.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 

5.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 
Dane osobowe Uczestników Promocji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.), dalej zwanej 
„ustawą”. Administratorem danych osobowych jest  Organizator opisany w pkt 1 ppkt 1.1 Regulaminu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest 
dobrowolne, jednak udział w Promocji jest uzależniony od wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z realizacją Promocji. Dane 
osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Promocji oraz doręczenia Nagród na zasadach określonych w ustawie, Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania, a także wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i żądania ich usunięcia. 
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Załącznik 1. 
Zasady używania Kart Podarunkowych Decathlon 

 

1. Każda Karta Podarunkowa będzie ważna przez okres 2 (dwóch) lat od daty jej aktywacji.  

2. Każda Karta Decathlon będzie honorowana we wszystkich sklepach stacjonarnych, w których Decathlon 
prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, a także w sklepach Decathlon prowadzonych przez spółki z grupy 
Decathlon w Monako, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Portugalii, Rumunii, 
Szwecji, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech; Karty Podarunkowe honorowane będą także w trakcie  
dokonywania przez Klientów zakupów przez stronę sklepu internetowego www.decathlon.pl  

3. Jeżeli dokonany przez Klienta zakup nie wyczerpie całej wartości kwoty znajdującej się na Karcie 
Podarunkowej, pozostałe środki pieniężne znajdujące się na Karcie Podarunkowej  będą do dyspozycji Klienta 
przy kolejnych zakupach, aż do wyczerpania znajdującej się na Karcie Podarunkowej kwoty lub do czasu 
upłynięcia terminu ważności Karty Podarunkowej.  

4. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę, nie ma też możliwości wydawania reszty w 
przypadku gdy wartość transakcji zakupu towaru jest mniejsza niż wartość Karty Podarunkowej. Nie jest  
możliwe wystawienie duplikatu karty w razie jej zagubienia, kradzieży lub utraty ważności. Datę ważności 
Karty Podarunkowej Klient będzie mógł  sprawdzić na stronie www.kartapodarunkowa.decathlon.pl/saldo. 
Po upływie ważności Karty Podarunkowej nie ma możliwości jej realizacji i nie jest możliwa wypłata środków 
pieniężnych które pozostały na Karcie Podarunkowej. 

5. W czasie jednej transakcji w sklepie Decathlon Klient może zrealizować maximum  6 Kart Podarunkowych a w 
czasie jednej transakcji na decathlon.pl - maksymalnie 5 Kart Podarunkowych.  

6. Klient może opłacić Kartą Podarunkową całą cenę kupowanych towarów lub jej część, a resztę dopłacić 
gotówką lub kartą płatniczą; w przypadku transakcji w sklepie internetowym decathlon.pl Klient może 
dopłacić resztę kwoty kartą kredytową, kartą debetową lub przelewem online. Płatności Kartą Podarunkową 
w sklepie internetowym decathlon.pl nie można łączyć z paczką za pobraniem, e-bonem lojalnościowym oraz 
przelewem tradycyjnym. 

7. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z realizacją Kart Podarunkowych, zwrotem lub 
reklamacją zakupionych towarów, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie Decathlon w którym 
dokonywał zakupu lub poprzez adres Email Decathlon: marcin.luczak@decathlon.com 

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego zwrotu lub reklamacji towarów zakupionych przez 
Klienta przy użyciu Karty Podarunkowej, Decathlon zwróci Klientowi zapłaconą  w sklepie internetowym 
kwotę w formie kodu promocyjnego o wartości równej wartości kwoty wykorzystanej z Karty Podarunkowej 
zrealizowanej na zakup zwracanego towaru – kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty zwrotu towaru 
lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji a przyznany kod promocyjny będzie możliwy do wykorzystania 
tylko i wyłącznie w sklepie internetowym decathlon.pl.  

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego zwrotu lub reklamacji towarów zakupionych przez 
Klienta przy użyciu Karty Podarunkowej, Decathlon zwróci Klientowi zapłaconą w sklepie stacjonarnym kwotę 
poprzez wydanie Klientowi nowej Karty Podarunkowej. Dopłaty do transakcji gotówką lub kartą zostaną 
zwrócone analogicznie według źródła płatności. 
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