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Regulamin sprzedaży premiowej  
zestawów składających się z oczyszczacza powietrza Aera MAX Fellowes i filtrów 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w sprzedaży premiowej zestawów 
składających się z oczyszczacza powietrza Aera MAX Fellowes i filtrów, 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 
Modlniczce, ul. Instalatorów 1,  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   

1.6. Wykaz punktów handlowych jest dostępny na stronie Organizatora  http://hydrosolar.pl/kontakt/znajdz-
placowke/ 
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2. CZAS TRWANIA PROMOCJI 

2.1. Promocja trwa: 

•   od 01.09.2019r. do 31.10.2019r. lub do wyczerpania zapasów w punktach handlowych SHI 

•  od 01.09.2019r. do 31.10.2019r. 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/ Zestaw promocyjny nr APROFELDX55PRO, na który składa się oczyszczacz powietrza DX 55 Aera MAX 
Fellowes (1szt) oraz zestaw materiałów eksploatacyjnych tj. 1 x opakowanie 4 sztuk filtrów węglowych oraz 1 
opakowanie – 1 sztuka filtr Hepa 

b/ Zestaw promocyjny nr APROFELDX95PRO, na który składa się oczyszczacz powietrza DX 95 Aera MAX 
Fellowes (1szt) oraz zestaw materiałów eksploatacyjnych tj. 1 x opakowanie 4 sztuk filtrów węglowych oraz 1 
opakowanie – 1 sztuka filtr Hepa 

  

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI  

4.1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest zakup zestawu promocyjnego określonego w pkt. 3.1 a/ lub b/ w 
punktach sprzedaży Organizatora w czasie trwania promocji. 

4.2. Odbiór zakupionego zestawu promocyjnego powinien być potwierdzony przez uczestnika promocji na 
dokumencie wydania. 

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 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. 

5.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 

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

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

6.1. Współadministratorami danych osobowych klientów biorących udział w Promocji (dalej zwanych 
„Uczestnikami” są Spółki należące do Grupy HBH1. 

 
1 HBH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BYDGOSZCZ Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GDAŃSK Sp. k., BIMs 
PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POZNAŃ Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WARSZAWA Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DOLNY 
ŚLĄSK Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GÓRNY ŚLĄSK Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZECIN Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością ŁÓDŹ Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  KOSZALIN Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRAKÓW Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością KIELCE Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RZESZÓW Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZACHÓD Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością WARSZAWA Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POŁUDNIE Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ŚLĄSK Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną 
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6.2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem 
pod adresem HBH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., 60-449 Poznań, ul. Wichrowa 28 lub kierując 
wiadomość na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: ochrona.danych@grupa.hbh.pl  

6.3. Współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu realizacji Promocji zgodnie z 
niniejszym Regulaminem, tj. w celu potwierdzenia zakupu produktów na warunkach określonych w 
Regulaminie oraz w celu wydania nagrody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

6.4. Współadministratorzy będą przetwarzać następujące dane osobowe 

6.4.1 Uczestników: 
• Imię i nazwisko, 
• nazwa firmy, 
• adres, 
• NIP,  

6.5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W zakresie sprzedaży premiowej, przetwarzanie danych 
osobowych Uczestników odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. b) RODO. 

6.6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika w związku z zawarciem umowy sprzedaży z 
Organizatorem znajdują się w informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółki należące do Grupy 
HBH, która jest udostępniana kupującym przed zawarciem umowy oraz na stronie internetowej 
http://www.rodo.grupa-hbh.pl/. 

 
 

 
odpowiedzialnością PÓŁNOC Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENTRUM Sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MAŁOPOLSKA Sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością WSCHÓD Sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PODKARPACIE Sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GÓRNY ŚLĄSK Sp. k., HYDROSOLAR Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością DOLNY ŚLĄSK Sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KUJAWSKO-POMORSKIE Sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WARSZAWA Sp. 
k., HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENTRUM sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PÓŁNOC sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POMORZE 
ZACHODNIE Sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WIELKOPOLSKA Sp. k. 

http://www.rodo.grupa-hbh.pl/
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ANEKS nr 1 
do regulaminu sprzedaży premiowej  

zestawów składających się z oczyszczacza powietrza Aera MAX Fellowes i filtrów 
 

Z uwagi na duże zainteresowanie uczestników sprzedaży premiowej zestawów składających się z oczyszczacza 
powietrza Aera MAX Fellowes i filtrów, Organizator postanawia przedłużyć okres trwania promocji do 31.01.2020, w 
związku z czym zmianie ulega treść Regulaminu sprzedaży premiowej zestawów oczyszczaczy powietrza z filtrami jak 
niżej: 

 

Punkt 2 Regulaminu uzyskuje następujące brzmienie: 

2. CZAS TRWANIA PROMOCJI 

2.1  Promocja trwa: 

• od 01.09.2019r. do 31.01.2020r. lub do wyczerpania zapasów w punktach handlowych SHI 

• od 01.09.2019r. do 31.01.2020r. lub wyczerpania zapasów za pośrednictwem systemu online 
www.bimsplus24.pl 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 

 

http://www.bimsplus24.pl/

