
 

REGULAMIN 

Akcji TADMAR ”Serwis Chaffoteaux” 

 

 
1. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Akcji Serwis Chaffoteaux jest spółka Saint- Gobain Polska Sp. z o. o. z siedzibą 

w Dąbrowie Górniczej (ul. Szklanych Domów 1, 42-530), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod 

numerem KRS 0000124376 i NIP: 526-22-97-860 (zwana dalej „Organizatorem”).  

2. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018.  

4. Uczestnikiem Akcji może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą.  

5. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, właściciele, udziałowcy, współwłaściciele 

lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w punktach sprzedaży detalicznej, studiach 

mebli kuchennych oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora i członkowie 

ich rodzin.  

 

 

2. Zasady Akcji  

1. W Akcji może wziąć udział każdy instalator, który zgodnie z warunkami gwarancji (pkt. 7 warunków 

gwarancji) dokona pierwszego uruchomienia kotła marki Chaffoteaux, która jest marką na 

wyłączność sieci Tadmar, oraz spełni dodatkowe warunki wymienione w punkcie 2.2 niniejszego 

regulaminu.  

2. Warunkiem otrzymania premii jest zainstalowanie oraz uruchomienie kotła marki Chaffoteaux oraz 

przesłanie, na adres podany w regulaminie, wypełnionego kuponu wraz z kopią pierwszej strony 

karty gwarancyjnej, potwierdzającej pierwsze uruchomienie kotła z podaniem jego numeru 

fabrycznego.  

3. Adres wysyłki kuponów i karty gwarancyjnej, to: Centrala Tadmar, ul. Głogowska 218, 60-104 

Poznań (z dopiskiem: Serwis Chaffoteaux).  

4. Prawidłowo wypełniony kupon powinien zawierać: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres z 

podaniem kodu pocztowego, numer NIP, numer fabryczny kotła, datę wypełnienia kuponu, pieczątkę 

i czytelny podpis wypełniającego  

5. W Akcji nie będą brały udziału zgłoszenia wypełnione niezupełnie, nieprawidłowo, niezawierające 

wszystkich danych osobowych lub niepodpisane własnoręcznie przez uczestnika.  

6. W Akcji nie będą brały udziału zgłoszenia zawierające nieprawdziwe dane lub dane więcej niż 

jednej osoby.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, opóźnione lub niedostarczone.  

 

 

3. Nagrody  

1. Nagrodą w akcji są kupony premiowe Sodexo Pass o wartości 100zł.  

3. Kwotą 100 zł premiowane jest uruchomienie modeli:  

- PIGMA GREEN EVO, kocioł 2-funkcyjny, kondensacyjny, CHFO-952170,  

- TALIA GREEN EVO SYSTEM, kocioł 1-funkcyjny, kondensacyjny, CHFO-952169,  



- PIGMA GREEN EVO EU, kocioł 2-funkcyjny, kondensacyjny, CHFO-208240,                             

- TALIA GREEN EVO SYSTEM EU, kocioł 1-funkcyjny, kondensacyjny, CHFO-208239,  

- INOA GREEN EU, kocioł 2-funkcyjny, kondensacyjny, CHFO-208241.  

 

4. Kupony zostaną przesłane na adres podany w zgłoszeniu w ciągu 60 dni od daty zgłoszenia 

(decyduje data stempla pocztowego).  

5. Za uruchomienie kotła przysługuje tylko 1 nagroda.  

6. Nagrody przyznane w Akcji nie podlegają wymianie na gotówkę.  

7. Organizator informuje, że nagrody wydane w Akcji stanowią dla Uczestnika przychód 

z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu wedle zasad ogólnych.  

 

4. Reklamacje i roszczenia  

1. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie kuponu przez 

uczestników, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania Akcji lub zmianę innych danych 

osobowych i informacji zawartych na kuponie, o których Uczestnik nie powiadomił Organizatora, 

a które uniemożliwiają dostarczenie Nagrody Uczestnikowi.  

2. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, 

w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania premii lub upływu maksymalnego terminu w jakim 

Uczestnik powinien otrzymać premię.  

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji.  

 

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

Organizatorowi.  

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji 

Organizatora zostanie powiadomiony w formie pisemnej.  

 

5. Postanowienia końcowe  

1. Organizator jest uprawniony do zmiany regulaminu Akcji, przy czym zmiany te nie mogą naruszać 

uprawnień nabytych już przez Uczestnika Akcji. Informacja o zmianie Regulaminu oraz regulaminu 

Promocji zamieszczona będzie w materiałach reklamowych, punktach sprzedaży sieci Tadmar oraz na 

stronie internetowej pod adresem www.tadmar.pl.  

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej, wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia podania ich 

do publicznej wiadomości w sposób opisany w ust. 1 powyżej.  

3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym 

regulaminie Programu oraz regulaminach Promocji.  

4. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości 

nagrody.  

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 


