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Regulamin sprzedaży premiowej  
preparatów do czyszczenia klimatyzatorów SMART CleanAir 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. 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.  

1.2. Promocja nie podlega przepisom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. 
1.3. Celem promocji jest wsparcie sprzedaży produktów Organizatora objętych promocją.  
1.4. Sprzedaż premiowa prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Samoobsługowych 

Hurtowniach Instalacyjnych (SHI) organizatora promocji oraz za pośrednictwem online 
www.hydrosolar24.pl   

1.5. Wykaz punktów handlowych jest dostępny na stronie Organizatora  
http://hydrosolar.pl/kontakt/znajdz-placowke/ 

http://hydrosolar.pl/kontakt/znajdz-placowke/
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2. CZAS TRWANIA PROMOCJI  
2.1 Promocja trwa:  

- od 01.07.2019r. do 31.08.2019r. w punktach handlowych SHI 
- od 01.07.2019r. do 31.08.2019r za pośrednictwem systemu online www.hydrosolar24.pl 
- lub do wyczerpania zapasów 

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

Zestaw promocyjny nr APROSMARTPAK – na który składają się preparaty do mycia i czyszczenia 
klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych SMART CleanAir 5L (1szt) + SMART CleanAir Active 5L (1szt) 
oraz koc piknikowy (1szt) 
 

4. ZASADY PROMOCJI  
4.1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest zakup zestawu promocyjnego określonego w pkt. 3.1 w 

punktach sprzedaży Organizatora w czasie trwania promocji. 
4.2. Przez zakup o którym mowa w pkt. 4.1 rozumie się odebranie towaru na podstawie dokumentu wz.  
4.3. Uczestnicy promocji dokonują zakupu produktów na podstawie faktur VAT. Faktura Vat powinna być 

wystawiona najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpił zakup.  
4.4. 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. 

 
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
5.1. Niniejszy regulamin jest dostępny w punktach handlowych Organizatora. 
5.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 
5.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
5.4. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w 

niniejszym Regulaminie 
 

http://www.hydrosolar24.pl/
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ANEKS nr 1 
do regulaminu sprzedaży premiowej  

preparatów do czyszczenia klimatyzatorów SMART CleanAir 
 

Z uwagi na duże zainteresowanie uczestników sprzedaży premiowej preparatów do czyszczenia 
klimatyzatorów SMART CleanAir, Organizator postanawia przedłużyć okres trwania promocji do 
31.10.2019, w związku z czym zmianie ulega treść Regulaminu sprzedaży premiowej sprzedaży premiowej 
preparatów do czyszczenia klimatyzatorów SMART CleanAir jak niżej: 

 

Punkt 2 Regulaminu uzyskuje następujące brzmienie: 

2. CZAS TRWANIA PROMOCJI 

2.1  Promocja trwa: 

• od 01.07.2019r. do 31.10.2019r. lub do wyczerpania zapasów w punktach handlowych SHI 

• od 01.07.2019r. do 31.10.2019r. lub wyczerpania zapasów za pośrednictwem systemu online 
www.hydrosolar24.pl 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 

 

http://www.hydrosolar24.pl/

