
Regulamin promocji na stację napełniająco-płuczącą/zestaw pomiarowy marki Innova-Therm – 
Urządzenie za złotówkę 

 

1. Organizator Promocji 

Organizatorem Promocji na stację napełniająco-płuczącą/zestaw pomiarowy są spółki HYDROSOLAR 
wymienione w załączniku nr. 1. 
 
2. Uczestnicy Promocji 

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. 
Akcja obowiązuje tylko klientów i dotyczy obrotów tej Spółki, w której został podpisany formularz 
zgłoszeniowy . 

 

3. Zasady promocji: 

 

1) Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w jednym z punktów 
Spółki, w której uczestnik promocji deklaruje wykonanie określonego obrotu zakupowego 
wyrażanego w litrach na produktach marki Innova-Therm; 

2) Okres zgłoszenia do promocji: od 01.01.2019 do 30.06.2020; 

3) Zakup jednego z urządzeń w tabeli poniżej; 

4) Urządzenie zostanie zafakturowane za cenę katalogową zgodnie z tabelą zawartą w formularzu 
zgłoszeniowym z terminem płatności 60 dni; 

5) Osiągnięcie zadeklarowanego w zgłoszeniu uczestnictwa w promocji obrotu zakupowego 
wyrażanego w litrach na produktach marki Innova-Therm, w okresie trwania Promocji tj.  w ciągu 
12 miesięcy od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego; 

6) Do ww. ilości nie zalicza się zakupów zrealizowanych przez Instalatora na warunkach  specjalnych, 
ujętych w odrębnych ofertach inwestycyjnych pomiędzy Producentem a Dystrybutorem; 

7) Warunkiem otrzymania rabatu jest brak przeterminowanych płatności względem HYDROSOLAR.  

 
Każdy uczestnik promocji, który wypełni formularz zgłoszeniowy, aby otrzymać rabat w postaci faktury vat 
korekty musi spełnić jednocześnie dwa warunki; zakup urządzenia oraz zakup do tego urządzenia 
zadeklarowaną ilość płynu określoną w poniższej tabeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Typ urządzenia KBN Zaznaczenie Cena katalogowa 
netto  

Deklarowany 
obrót/litry 

STACJA 
NAPEŁNIAJĄCO-
PŁUCZĄCA 
STANDARD 

BCHSNPS  1149 2000 

STACJA 
NAPEŁNIAJĄCO-
PŁUCZĄCA 
PREMIUM 

BCHSNPP  1699 3000 

ZESTAW 
POMIAROWY: 
REFRAKTOMETR 
+ PH-METR 

BCHZP  620 1000 

 
 

 
4. Czas trwania Promocji 

Uczestnik może przystąpić do promocji w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2020. Promocja trwa w okresie 12 
miesięcy od momentu podpisania formularza zgłoszeniowego. Czas trwania do przystąpienia do promocji 
może zostać skrócony. 

5.  Nagrody w Promocji 

Uczestnik Promocji po osiągnięciu wymaganego obrotu zadeklarowanego w zgłoszeniu do promocji, 
otrzyma rabat (na zakupione w momencie przystępowania do promocji urządzenia) obniżający cenę tych 
urządzeń do  1,00 PLN. 

Wymagany obrót musi być zrealizowany w okresie trwania Promocji tj. w ciągu 12 miesięcy od momentu 
podpisania formularza zgłoszeniowego. 

W przypadku nie osiągnięcia deklarowanego progu zakupowego, uczestnik promocji otrzyma rabat 
w postaci faktury VAT korekty na wartość proporcjonalną do procentowego wykonania rzeczywistych 
zakupów w stosunku do zadeklarowanych. 

 
6.  Sposób otrzymania nagród: 
 
W przypadku osiągnięcia deklarowanego progu zakupowego, zostanie wystawiona faktura korekta, 
zmniejszająca cenę urządzenia do 1,00 PLN., najpóźniej do 15go dnia następnego miesiąca po miesiącu w 
którym został osiągnięty deklarowany próg obrotowy. 
W przypadku częściowego  wykonania deklarowanego obrotu faktura korekta będzie wystawiona 
proporcjonalnie do procentowego wykonania rzeczywistych zakupów w stosunku do zadeklarowanych nie 
wcześniej jednak niż po 12 miesiącach licząc od dnia przystąpienia uczestnika do promocji. 
 
7. Postanowienia końcowe 

Wszelkie spory dotyczące Promocji rozstrzygane będą przez Komisję powołaną przez Organizatora 
Promocji, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. 

Organizator Promocji ma prawo w każdym czasie zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu 
z zachowaniem praw już nabytych przez uczestników Promocji o ile nie wpłynie to na pogorszenie 
warunków uczestnictwa w Promocji.  

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator, od którego 
rozstrzygnięcia nie przysługują dalsze środki odwoławcze. 

Niniejszy Regulamin dostępny jest na życzenie w siedzibie Organizatora.  
 
8. Ochrona danych osobowych  



a. Współadministratorami danych osobowych Uczestników biorących udział w promocji (dalej 
zwanych „Uczestnikami” są Spółki należące do Grupy HBH 1, do której należy również 
Organizator.  

b.  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Uczestnik może 
kontaktować się ze Współadministratorami 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  

c. Współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu:  
a. realizacji sprzedaży premiowej zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu 

potwierdzenia zakupu produktów na warunkach określonych w Regulaminie oraz w 
celu wydania nagrody na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
którym jest w szczególności rozwój przedsiębiorstwa Administratora m.in. poprzez 
prowadzone działania promocyjne tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

b. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym między innymi 
Ustawy o rachunkowości) ciążących na Administratorze w związku z nagrodami 
przyznawanymi w ramach promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

c. dochodzenia lub ochrony ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

d. Współadministratorzy będą przetwarzać następujące dane osobowe:  
i. Uczestników:  

1. nazwa firmy,  
2. imię i nazwisko Uczestnika, 
3. adres firmy Uczestnika,  
4. NIP,  
5. ewentualnie numer telefonu lub / i adres e-mail – w przypadku 

konieczności nawiązania kontaktu Uczestnikiem w związku z 
realizacją sprzedaży premiowej lub wydaniem nagrody,  

ii. Uczestników odbierających nagrody rzeczowe:  
1) nazwa firmy, 
2) imię i nazwisko osoby odbierającej nagrodę w imieniu firmy,  
3) wzór podpisu osoby potwierdzającej odbiór nagrody w imieniu 

firmy. 
iii. Uczestników korzystających z nagrody w postaci wycieczki zagranicznej: 

1. Wszelkie dane niezbędne do realizacji wyjazdu zagranicznego. 
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 
 
                                                 
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 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.   



 
 

Załącznik 1 
 

HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MAŁOPOLSKA Spółka komandytowa z siedzibą w 

Modlniczce przy ul. Instalatorów 1, KRS 0000344851; NIP 679-30-25-089; REGON 121112538 

HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WSCHÓD Spółka komandytowa z siedzibą w Bilczy 

przy ul. Kieleckiej 11, KRS 0000387318; NIP 959-19-27-695; REGON 260474268 

HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PODKARPACIE Spółka komandytowa z siedzibą w 

Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 5B, KRS 0000401706; NIP 517-03-57-927;REGON 180782388 

HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GÓRNY ŚLĄSK Spółka komandytowa z siedzibą w 

Żorach przy ul. Bocznej 6, KRS 0000402232; NIP 651-17-13-804; REGON 242782771 

HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DOLNY ŚLĄSK Spółka komandytowa z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 17-21, KRS 0000401431; NIP 894-30-35-364; REGON 021753217 

HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KUJAWSKO-POMORSKIE Spółka komandytowa z 

siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Świeckiej 8, KRS 0000421172; NIP 524-27-51-451; REGON 146134291 

HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WARSZAWA Spółka komandytowa z siedzibą w 

Jankach 05-090 Raszyn przy ul. Sokołowskiej 15, KRS 0000420423; NIP 524-27-51-445; REGON 146128439 

HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PÓŁNOC Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni 

81-061 przy ul. Hutniczej 47, KRS 0000626122; NIP 583-32-08-307; REGON 364825299 

HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POMORZE ZACHODNIE Spółka komandytowa z 

siedzibą w Szczecinie 70-340 przy ul. Al. Bohaterów Warszawy 37, KRS 0000641716; NIP 852-26-24-850; REGON 

365618160 

HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENTRUM Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi 

91-211 przy ul. Szparagowej 4, KRS 0000638207; NIP 524-28-08-955; REGON 365450708 

HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WIELKOPOLSKA Spółka komandytowa z siedzibą 

w Poznaniu 61-309 przy ul. Bodawskiej 9, KRS 0000675379; NIP 782-27-03-837; REGON 367131539 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik 2 
 

 
 


