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REGULAMIN PROMOCJI „FRANCUSKA DOTACJA 3.0”  

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki promocji organizowanej pod nazwą „FRANCUSKA DOTACJA”, której 
przedmiotem jest sprzedaż bezpośrednia lub pośrednia – za pośrednictwem innych przedsiębiorców uczestniczących w sieci 
dystrybucji towarów organizowanej przez Organizatora (dalej: „Partnerzy CIEPŁO-TECH”), urządzenia grzewczego marki AUER 
w postaci kondensacyjnego kotła gazowego model Pulsator 20kW z zestawem zabezpieczającym instalację lub pomy ciepła mo-
del HRC 11kW XS 400V z zestawem zabezpieczającym instalację przed korozją i zamarzaniem lub pompy ciepła model HTi 8m 
w wariancie z jednostką wewnętrzną DS 170, po obniżonej cenie sprzedaży – przy czym z obowiązkiem pokrycia przez kupu-
jącego kosztów pierwszego uruchomienia urządzenia (dalej: „Promocja”).  

2. Organizatorem Promocji jest „CIEPŁO-TECH Andrzej Orzechowski, Alfred Owczarek” Spółka jawna z siedzibą i adresem w Gro-
blicach przy ul. Polnej 76C, 55-010 Groblice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS: 0000417893, NIP: 8951940505 (dalej: „Organizator”); Partnerzy CIEPŁO-TECH, którzy uczestnicząc w Pro-
mocji, przyjmują warunki niniejszego Regulaminu.  

3. Promocja trwa od dnia 7 lipca 2021 r. do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym cza-
sie. Odwołanie Promocji nie dotyczy umów zawartych przed dniem odwołanie Promocji; za dzień zawarcia umowy uważa się 
dzień zaakceptowania Zamówienia przez Organizatora, o czym Organizator lub Partner CIEPŁO-TECH, gdy jest sprzedawcą, 
informuje Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź w inny zwyczajowo przyjęty sposób.  

4. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, który stanowi jedyny dokument określa-
jący zasady Promocji w stosunku do Organizatora. Treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych, mają charakter 
wyłącznie informacyjny; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zapewnienia składane przez Partnerów CIE-
PŁO-TECH, które nie mają odzwierciedlenia w niniejszym Regulaminie, stanowiące w razie wątpliwości zapewnienia Partnera 
CIEPŁO-TECH, jako sprzedawcy.   

5. Regulamin dostępny jest u Partnerów CIEPŁO-TECH i na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://auerpol-
ska.com/francuska-dotacja-3-0, z której możliwe jest pobranie Regulaminu na trwałym nośniku danych. Organizator ma pra-
wo do zmiany warunków Promocji wynikających z niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez wskazywania uzasadnienia. 
Zmiana warunków Promocji nie dotyczy umów zawartych przed zmianą Regulaminu.  

6. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych (bezpośrednich użytkowników urządzeń), tj. osób fizycznych posiadają-
cych pełną zdolność do czynności prawnych, a także osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowo-
ści prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej nie 
jest handel detaliczny lub hurtowy urządzeniami grzewczymi (dalej: „Uczestnik”), i dotyczy zakupu Urządzeń w ilości prze-
ciętnie kupowanej przez gospodarstwa domowe lub przedsiębiorstwa na użytek własny. Dla usunięcia wątpliwości Uczestni-
kami nie mogą być działający na własny rachunek Partnerzy CIEPŁO-TECH, jeżeli nie dokonują zakupu w celu, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim, na potrzeby odsprzedaży Urządzeń na rzecz Uczestnika na warunkach i po cenie Promocji.   

7. Promocja polega na umożliwieniu Uczestnikowi dokonania zakupu urządzenia grzewczego marki AUER (dalej: „Urządzenie 
główne”) z odpowiednim zestawem zabezpieczającym instalację (dalej: „Zestaw zabezpieczający”) bądź samego Urządzenia 
głównego, z tym, że w każdym wypadku z obowiązkiem pokrycia przez Uczestnika pełnych kosztów pierwszego gwarancyjne-
go uruchomienia Urządzenia głównego, w postaci:  
- kondensacyjnego kotła gazowego model Pulsator 20kW z zestawem zabezpieczającym instalację, na który składa się galwa-
niczny uzdatniacz wody marki ENERGYWATER model 3,4” ZW, filtr magnetyczny marki BOILERMAG model BM 1” oraz inhibi-
tor antykorozyjny marki BOILERMAG BM1 [0,5L], lub  
- pomy ciepła model HRC 11kW XS 400V z zestawem zabezpieczającym instalację przed korozją i zamarzaniem, na który składa-
ją się produkty marki BOILERMAG w postaci filtra magnetycznego model BM 1” lub 28mm, środek przeciwko zamarzaniu i ko-
rozji BM0 [23L] oraz inhibitor antykorozyjny BM1 [2x0,5L], lub  
- pompy ciepła model HTi 8m w wariancie z jednostką wewnętrzną DS 170,  
po obniżonej cenie, według cennika stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej: „Promocyjny cennik detaliczny”).  

8. W razie ustalenia, że Uczestnik dokonuje promocyjnego zakupu Urządzenia w celu jego dalszej odsprzedaży, Organizator ma 
prawo dochodzić od takiego Uczestnika kary umownej w wysokości odpowiadającej różnicy między promocyjną a regularną 
detaliczną ceną sprzedaży Urządzenia lub Zestawu. Zdanie poprzednie stosuje się także do Partnerów CIEPŁO-TECH.  

9. Do wzięcia udziału w Promocji konieczne jest złożenie prawidłowo wypełnionego w całości zamówienia na formularzu stano-
wiącym załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej: „Zamówienie”); Organizator ma prawo odmowy sprzedaży w warunkach Pro-
mocji w wypadku nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia Zamówienia. Zamówienie składane jest przez Uczestni-
ka bezpośrednio do Organizatora w formie pisemnej lub dokumentowej (skanu własnoręcznie wypełnionego i podpisanego 
Zamówienia), w wypadku dokonywania zakupu urządzenia u Partnera CIEPŁO-TECH – za jego pośrednictwem; Organizator za-
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strzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych Zamówienia w formie dokumentowej, w tym żądania złożenia Za-
mówienia w formie pisemnej, w razie jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności Zamówienia.  

10. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Organizatora stanowi dokument PRO FORMA, wystawiany na rzecz Uczestnika lub 
Partnera CIEPŁO-TECH z terminem płatności 3 dni; w razie braku płatności we wskazanym terminie przyjmując, że dniem za-
płaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora, Zamówienie jest automatycznie anulowane. 
Zamówienia realizowane są przez Organizatora w terminie do 60 dni od dnia opłacenia Zamówienia w całości z kosztami 
transportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy leżące po stronie przewoźnika.   

11. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy urządzeń, które w całości obciążają Uczestnika. W wypadku dostarczenia urządze-
nia za pośrednictwem przewoźnika, Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela prze-
woźnika (kuriera) czy nie nosi ona zewnętrznych śladów uszkodzenia, a w razie ich stwierdzenia do sporządzenia odpowied-
niego protokołu, następnie reklamacji w terminie do 7 dni. Z momentem odbioru przesyłki na Uczestnika przechodzi prawo 
do dochodzenia roszczeń od przewoźnika na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo przewozowe.   

12. Uczestnik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu bezpośred-
nio z Organizatorem poza lokalem jego przedsiębiorstwa lub na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin od-
stąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostawy urządzeń; do zachowania tego terminu wystarczy, aby Uczest-
nik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. 

13. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 11, Uczestnik musi poinformować Organizatora o swo-
jej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego za pośrednictwem poczty na adres, o którym mowa w pkt. 2, 
lub poczty elektronicznej: biuro@cieplotech.pl; Uczestnik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który 
stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, z którego skorzystanie nie jest jednak przez Uczestnika obowiązkowe.  

14. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Organizator zwróci Uczestnikowi wszystkie otrzymane płatności 
niezwłocznie, w każdym wypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Uczestnik dostarczy urządzenia do sie-
dziby Organizatora; jeżeli Uczestnik odstąpi od umowy jedynie w części dotyczącej Urządzenia głównego, Organizator ma pra-
wo do potrącenia ze zwrotu płatności różnicy wynikającej pomiędzy ceną regularną Zestawu dodatkowego a ceną promocyj-
ną. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Uczestnika 
w pierwotnej transakcji, chyba że Uczestnik zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Uczestnik nie ponosi żad-
nych opłat związanych z tym zwrotem.  

15. Odstąpienie przez Uczestnika będącego konsumentem od umowy, której stroną nie był Organizator, nie uprawnia Partnera CIE-
PŁO-TECH do odstąpienia od umowy z Organizatorem; w takim wypadku Partner CIEPŁO-TECH obowiązany jest zawiadomić 
o tym fakcie Organizatora w celu wystawienia faktury korygującej do faktury dotyczącej sprzedaży Urządzeń w warunkach 
Promocji do regularnej ceny wewnętrznej systemu dystrybucji według cennika Organizatora.    

16. Niezależnie od faktu, czy umowa zawarta została bezpośrednio z Organizatorem czy z Partnerem CIEPŁO-TECH, żadne z po-
stanowień niniejszego Regulaminu nie może zostać uznane jako tworzące wspólne przedsięwzięcie pomiędzy Organizatorem 
a Partnerem CIEPŁO-TECH, spółkę bądź inny stosunek prawny; Partnerzy CIEPŁO-TECH pozostają odrębnymi w stosunku do 
Organizatora przedsiębiorcami, wykonującymi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, w tym na 
własne ryzyko, w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Urządzeń, co do których 
nie był sprzedawcą na rzecz Uczestnika. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady urządzeń 
lub prawa regresu wobec Partnerów CIEPŁO-TECH, a także Uczestników będących przedsiębiorcami.  

17. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie przez właściwy sąd, organ administracyjny lub organ nad-
zoru uznane za nieważne lub nieskuteczne, fakt ten pozostanie bez wpływu na inne postanowienia, które pozostają w pełni 
ważne i skuteczne; jeżeli jednak takie postanowienie będzie mogło zostać wykonane przez jego ograniczenie, wówczas bę-
dzie uważane za tak ograniczone i wykonalne w granicach przewidzianych zgodnie z prawem. 

18. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia; 
reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej lub elektronicznej, na adresy podane w pkt. 12 Regulaminu. W razie 
negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatry-
wania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach wynikających z ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym roz-
wiązywaniu sporów konsumenckich; decyzja o udziale w postępowaniu pozasądowym podejmowana jest przez Organizatora 
odrębnie w każdym przypadku i wymaga jego wyraźnego oświadczenia w tym przedmiocie.  

19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednio stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu 
cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wszelkie spory wynikające lub związane z umowami za-
wartymi na podstawie niniejszego Regulaminu, których stroną nie jest konsument, podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy 
dla siedziby Organizator; Organizator może wytoczyć sprawę także przed sąd właściwy dla miasta Katowice. 

20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 lipca 2021 r. i zastępuje promocję objętą Regulaminem Promocji „FRANCUSKA DO-
TACJA 2.0” z dnia 29 stycznia 2021 r. Załączniki wskazane w Regulaminie stanowią jego integralną część i znajdują się poniżej.  
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Klauzula dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych stosownie do obowiązującej u Organizatora polityki 
ochrony danych osobowych i wymagań 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 przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)  

Klauzula informacyjna wobec Uczestników zawierających umowę bezpośrednio z Organizatorem i Partnerów CIEPŁO-TECH: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-TECH A. Orzechowski, A. Owczarek Spółka jawna z siedzibą i ad-
resem w Groblicach przy ul. Polnej 76C, 55-010 Groblice (dalej: „Administrator” lub „CIEPŁO-TECH”).  

2) Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@cieplotech.pl lub pisemnie na adres siedziby 
CIEPŁO-TECH wskazany w pkt. 1.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach statystycznych i marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnie 

zgody w Zamówieniu,  
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu niezbędnym do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed złożeniem Zamówienia oraz 

wykonania umowy,  
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego,  
d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu uzasadnionego interesu Administratora w postaci ewentualnego ustalania lub dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami.  
4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane zleceniodawcom/zleceniobiorcom oraz innym podmiotom świadczącym 

na rzecz Administratora swoje usługi związane z wykonaniem umowy, dostawcom systemów teleinformatycznych i usług IT, 
podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowe, prawne, zakładom ubezpieczeń i brokerom ubezpie-
czeniowym, a także przewoźnikowi oraz Partnerowi CIEPŁO-TECH, w przypadku zakupu Urządzeń wraz z ich montażem.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, w szczególności z rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji, jeżeli 
przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Administratora. Po tym okresie Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów 
prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.   

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczegól-
ną sytuację, a także prawo do przenoszenia danych, natomiast w zakresie pkt. 3 lit. a, także prawo do cofnięcia zgody w każ-
dym czasie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7) Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochro-
ną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy prawa.    

8) Podanie danych jest wymagane przez CIEPŁO-TECH w celu rozpatrzenia Zamówienia oraz wykonania umowy. Brak podania 
danych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy. 

Klauzula informacyjna wobec Uczestników zawierających umowę z Partnerem CIEPŁO-TECH, którą Partner CIEPŁO-TECH zo-
bowiązuje się dopełnić za Organizatora poprzez jej przedstawienie Uczestnikowi:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-TECH A. Orzechowski, A. Owczarek Spółka jawna z siedzibą i ad-
resem w Groblicach przy ul. Polnej 76C, 55-010 Groblice (dalej: „Administrator” lub „CIEPŁO-TECH”).  

2) Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@cieplotech.pl lub pisemnie na adres siedziby 
CIEPŁO-TECH wskazany w pkt. 1.  

3) Pani/Pana dane osobowe przekazane zostały do CIEPŁO-TECH przez Partner CIEPŁO-TECH, u którego złożył(-a) Pan/Pani Za-
mówienia w ramach promocji organizowanej przez CIEPŁO-TECH pod nazwą „FRANCUSKA DOTACJA”.  

4) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Zamówieniu będą przetwarzane na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach statystycznych i marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnie 

zgody w Zamówieniu,  
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego,  
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu uzasadnionego interesu Administratora w postaci weryfikacji spełnienia warunków do udzia-

łu w Promocji oraz ewentualnego ustalania lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.  
5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane zleceniodawcom/zleceniobiorcom oraz innym podmiotom świadczącym 

na rzecz Administratora swoje usługi związane z wykonaniem umowy, dostawcom systemów teleinformatycznych i usług IT, 
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podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowe, prawne, zakładom ubezpieczeń i brokerom ubezpie-
czeniowym, a także przewoźnikowi.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, w szczególności z rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji, jeżeli 
przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Administratora. Po tym okresie Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów 
prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.   

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczegól-
ną sytuację, a także prawo do przenoszenia danych, natomiast w zakresie pkt. 3 lit. a, także prawo do cofnięcia zgody w każ-
dym czasie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8) Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochro-
ną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy prawa.    

9) Podanie danych jest wymagane przez CIEPŁO-TECH w celu rozpatrzenia Zamówienia oraz wykonania umowy. Brak podania 
danych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „FRANCUSKA DOTACJA 3.0” – Promocyjny cennik detaliczny  

PROMOCYJNY CENNIK DETALICZNY – PROMOCJA „FRANCUSKA DOTACJA 3.0”  
* Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915 z późn. 
zm.) podane ceny uwzględniają podatek od towarów i usług. Podane są cenami jednostkowymi za dane urządzenie.   

** [Z+M – Zakup + Montaż] Podane ceny dotyczą zakupu urządzenia w przypadku skorzystania z usługi montażu – budowy / remontu 
instalacji grzewczej w obiekcie budowlanym zaliczonym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, przez 
które rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w bu-
dynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowa-
ne w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących 
usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinsta-
lację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389,  
z późn. zm.15), funkcjonalnie z nimi związaną; do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie wlicza się 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300m2, oraz lokali mieszkalnych, których 
powierzchnia użytkowa przekracza 150m2. Cena nie zawiera wynagrodzenia za montaż, a jedynie cenę urządzenia z obniżoną 
stawką podatku od towarów i usług, która stanowi składową wynagrodzenia za dostawę urządzenia w ramach usługi montażu.  

Index Nazwa urządzenia 
Regularna cena detaliczna* Promocyjna cena detaliczna* 

Zakup (23% VAT) Z+M** (8% VAT) Zakup (23% VAT) Z+M** (8% VAT) 

113420 Pulsator 20kW 18.191,70 PLN 15.973,20 PLN 14.391,00 PLN 12.636,00 PLN 

Zestaw zabezpieczający do Pulsatora 20kW 1.722,00 PLN 1.512,00 PLN 1.044,27 PLN 916,92 PLN 

151631 HRC 11kW XS 400V 27.798,00 PLN 24.408,00 PLN 24.598,77 PLN 21.598,92 PLN 

Zestaw zabezpieczający do HRC 11kW XS 400V 1.918,80 PLN 1.684,80 PLN 1.351,77 PLN 1.186,92 PLN 

155014 HTi 8m + DS170 230V bez bufora  45.879,00 PLN 40.284,00 PLN 38.117,70 PLN 33.469,20 PLN 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji „FRANCUSKA DOTACJA 3.0” – Wzór formularza Zamówienia  

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – PROMOCJA „FRANCUSKA DOTACJA 3.0”  
(Formularza należy wypełnić komputerowo lub ręcznie wielkimi literami i wydrukować dwustronnie)  

Dane klienta   

Imię i nazwisko / Firma  ....................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania / siedziby  .......................................................................................................................................................	

PESEL / NIP  .......................................................................................................................................................	

Adres do dostawy  .......................................................................................................................................................	

Telefon kontaktowy  .......................................................................................................................................................	

Adres e-mail  .......................................................................................................................................................	
	

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty w ramach promocji „FRANCUSKA DOTACJA” 

Urządzenie główne   .......................................................................................................  Zestaw zabezpieczający  
	

Dane Partnera CIEPŁO-TECH 

Imię i nazwisko / Firma  .......................................................................................................................................................	

Adres siedziby  .......................................................................................................................................................	

	
......................................................................................... ......................................................................................... 
Data i czytelny podpis klienta Data i czytelny podpis Partnera CIEPŁO-TECH  

 

Oświadczam, że (właściwe pola zaznacza własnoręcznie klient):  
 przed złożeniem Zamówienia zapoznałem(-am) się z Regulaminem promocji „FRANCUSKA DOTACJA”, który znajduje się po-

niżej i na odwrocie niniejszego formularza Zamówienia, a także na stronie internetowej Organizatora: auerpolska.com,   
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, w tym przesy-

łanie przez Organizatora informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wykorzystywanie teleko-
munikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w tym telefonów do celów marketingu bezpośredniego.  

 
 ......................................................................................... 
 Czytelny podpis klienta 

REGULAMIN PROMOCJI „FRANCUSKA DOTACJA 3.0”  

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki promocji organizowanej pod nazwą „FRANCUSKA DOTACJA”, której przedmiotem jest sprzedaż bezpo-
średnia lub pośrednia – za pośrednictwem innych przedsiębiorców uczestniczących w sieci dystrybucji towarów organizowanej przez Organizatora (dalej: „Part-
nerzy CIEPŁO-TECH”), urządzenia grzewczego marki AUER w postaci kondensacyjnego kotła gazowego model Pulsator 20kW z zestawem zabezpieczającym in-
stalację lub pomy ciepła model HRC 11kW XS 400V z zestawem zabezpieczającym instalację przed korozją i zamarzaniem lub pompy ciepła model HTi 8m w war-
iancie z jednostką wewnętrzną DS 170, po obniżonej cenie sprzedaży – przy czym z obowiązkiem pokrycia przez kupującego kosztów pierwszego uruchomienia 
urządzenia (dalej: „Promocja”).  

2. Organizatorem Promocji jest „CIEPŁO-TECH Andrzej Orzechowski, Alfred Owczarek” Spółka jawna z siedzibą i adresem w Groblicach przy ul. Polnej 76C, 55-010 
Groblice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wy-
dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000417893, NIP: 8951940505 (dalej: „Organizator”); Partnerzy CIEPŁO-TECH, którzy uczest-
nicząc w Promocji, przyjmują warunki niniejszego Regulaminu.  

3. Promocja trwa od dnia 7 lipca 2021 r. do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie. Odwołanie Promocji nie dotyczy 
umów zawartych przed dniem odwołanie Promocji; za dzień zawarcia umowy uważa się dzień zaakceptowania Zamówienia przez Organizatora, o czym Organiza-
tor lub Partner CIEPŁO-TECH, gdy jest sprzedawcą, informuje Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź w inny zwyczajowo przyjęty sposób.  
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4. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, który stanowi jedyny dokument określający zasady Promocji w stosunku do 
Organizatora. Treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych, mają charakter wyłącznie informacyjny; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewen-
tualne zapewnienia składane przez Partnerów CIEPŁO-TECH, które nie mają odzwierciedlenia w niniejszym Regulaminie, stanowiące w razie wątpliwości zapewnie-
nia Partnera CIEPŁO-TECH, jako sprzedawcy.   

5. Regulamin dostępny jest u Partnerów CIEPŁO-TECH i na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://auerpolska.com/francuska-dotacja-3-0, z której 
możliwe jest pobranie Regulaminu na trwałym nośniku danych. Organizator ma prawo do zmiany warunków Promocji wynikających z niniejszego Regulaminu  
w każdym czasie bez wskazywania uzasadnienia. Zmiana warunków Promocji nie dotyczy umów zawartych przed zmianą Regulaminu.  

6. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych (bezpośrednich użytkowników urządzeń), tj. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności praw-
nych, a także osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których przedmiotem 
wykonywanej działalności gospodarczej nie jest handel detaliczny lub hurtowy urządzeniami grzewczymi (dalej: „Uczestnik”), i dotyczy zakupu Urządzeń w ilości 
przeciętnie kupowanej przez gospodarstwa domowe lub przedsiębiorstwa na użytek własny. Dla usunięcia wątpliwości Uczestnikami nie mogą być działający na 
własny rachunek Partnerzy CIEPŁO-TECH, jeżeli nie dokonują zakupu w celu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na potrzeby odsprzedaży Urządzeń na rzecz 
Uczestnika na warunkach i po cenie Promocji.   

7. Promocja polega na umożliwieniu Uczestnikowi dokonania zakupu urządzenia grzewczego marki AUER (dalej: „Urządzenie główne”) z odpowiednim zestawem za-
bezpieczającym instalację (dalej: „Zestaw zabezpieczający”) bądź samego Urządzenia głównego, z tym, że w każdym wypadku z obowiązkiem pokrycia przez Uczest-
nika pełnych kosztów pierwszego gwarancyjnego uruchomienia Urządzenia głównego, w postaci:  
- kondensacyjnego kotła gazowego model Pulsator 20kW z zestawem zabezpieczającym instalację, na który składa się galwaniczny uzdatniacz wody marki ENER-
GYWATER model 3,4” ZW, filtr magnetyczny marki BOILERMAG model BM 1” oraz inhibitor antykorozyjny marki BOILERMAG BM1 [0,5L], lub  
- pomy ciepła model HRC 11kW XS 400V z zestawem zabezpieczającym instalację przed korozją i zamarzaniem, na który składają się produkty marki BOILERMAG 
w postaci filtra magnetycznego model BM 1” lub 28mm, środek przeciwko zamarzaniu i korozji BM0 [23L] oraz inhibitor antykorozyjny BM1 [2x0,5L], lub  
- pompy ciepła model HTi 8m w wariancie z jednostką wewnętrzną DS 170,  
po obniżonej cenie, według cennika stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej: „Promocyjny cennik detaliczny”).  

8. W razie ustalenia, że Uczestnik dokonuje promocyjnego zakupu Urządzenia w celu jego dalszej odsprzedaży, Organizator ma prawo dochodzić od takiego Uczest-
nika kary umownej w wysokości odpowiadającej różnicy między promocyjną a regularną detaliczną ceną sprzedaży Urządzenia lub Zestawu. Zdanie poprzednie 
stosuje się także do Partnerów CIEPŁO-TECH.  

9. Do wzięcia udziału w Promocji konieczne jest złożenie prawidłowo wypełnionego w całości zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu 
(dalej: „Zamówienie”); Organizator ma prawo odmowy sprzedaży w warunkach Promocji w wypadku nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia Zamówie-
nia. Zamówienie składane jest przez Uczestnika bezpośrednio do Organizatora w formie pisemnej lub dokumentowej (skanu własnoręcznie wypełnionego i pod-
pisanego Zamówienia), w wypadku dokonywania zakupu urządzenia u Partnera CIEPŁO-TECH – za jego pośrednictwem; Organizator zastrzega sobie prawo do 
weryfikacji prawdziwości danych Zamówienia w formie dokumentowej, w tym żądania złożenia Zamówienia w formie pisemnej, w razie jakichkolwiek wątpliwości 
co do wiarygodności Zamówienia.  

10. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Organizatora stanowi dokument PRO FORMA, wystawiany na rzecz Uczestnika lub Partnera CIEPŁO-TECH z terminem 
płatności 3 dni; w razie braku płatności we wskazanym terminie przyjmując, że dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organi-
zatora, Zamówienie jest automatycznie anulowane. Zamówienia realizowane są przez Organizatora w terminie do 60 dni od dnia opłacenia Zamówienia w całości 
z kosztami transportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy leżące po stronie przewoźnika.   

11. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy urządzeń, które w całości obciążają Uczestnika. W wypadku dostarczenia urządzenia za pośrednictwem przewoźnika, 
Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika (kuriera) czy nie nosi ona zewnętrznych śladów uszkodzenia, a w razie 
ich stwierdzenia do sporządzenia odpowiedniego protokołu, następnie reklamacji w terminie do 7 dni. Z momentem odbioru przesyłki na Uczestnika przechodzi 
prawo do dochodzenia roszczeń od przewoźnika na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo przewozowe.   

12. Uczestnik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu bezpośrednio z Organizatorem poza lokalem jego 
przedsiębiorstwa lub na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostawy urządzeń; do za-
chowania tego terminu wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. 

13. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 11, Uczestnik musi poinformować Organizatora o swojej decyzji w drodze jednoznacznego 
oświadczenia złożonego za pośrednictwem poczty na adres, o którym mowa w pkt. 2, lub poczty elektronicznej: biuro@cieplotech.pl; Uczestnik może skorzystać 
z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, z którego skorzystanie nie jest jednak przez Uczestnika obowiązkowe.  

14. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Organizator zwróci Uczestnikowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, w każdym wypadku nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Uczestnik dostarczy urządzenia do siedziby Organizatora; jeżeli Uczestnik odstąpi od umowy jedynie w części 
dotyczącej Urządzenia głównego, Organizator ma prawo do potrącenia ze zwrotu płatności różnicy wynikającej pomiędzy ceną regularną Zestawu dodatkowego 
a ceną promocyjną. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Uczestnika w pierwotnej trans-
akcji, chyba że Uczestnik zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Uczestnik nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.  

15. Odstąpienie przez Uczestnika będącego konsumentem od umowy, której stroną nie był Organizator, nie uprawnia Partnera CIE-PŁO-TECH do odstąpienia od umo-
wy z Organizatorem; w takim wypadku Partner CIEPŁO-TECH obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w celu wystawienia faktury korygującej do 
faktury dotyczącej sprzedaży Urządzeń w warunkach Promocji do regularnej ceny wewnętrznej systemu dystrybucji według cennika Organizatora.    

16. Niezależnie od faktu, czy umowa zawarta została bezpośrednio z Organizatorem czy z Partnerem CIEPŁO-TECH, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie 
może zostać uznane jako tworzące wspólne przedsięwzięcie pomiędzy Organizatorem a Partnerem CIEPŁO-TECH, spółkę bądź inny stosunek prawny; Partnerzy 
CIEPŁO-TECH pozostają odrębnymi w stosunku do Organizatora przedsiębiorcami, wykonującymi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachu-
nek, w tym na własne ryzyko, w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Urządzeń, co do których nie był sprzedawcą na 
rzecz Uczestnika. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady urządzeń lub prawa regresu wobec Partnerów CIEPŁO-TECH, a także 
Uczestników będących przedsiębiorcami.  

17. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie przez właściwy sąd, organ administracyjny lub organ nadzoru uznane za nieważne lub niesku-
teczne, fakt ten pozostanie bez wpływu na inne postanowienia, które pozostają w pełni ważne i skuteczne; jeżeli jednak takie postanowienie będzie mogło zostać 
wykonane przez jego ograniczenie, wówczas będzie uważane za tak ograniczone i wykonalne w granicach przewidzianych zgodnie z prawem. 

18. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia; reklamacja powinna zostać przesłana 
w formie pisemnej lub elektronicznej, na adresy podane w pkt. 12 Regulaminu. W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Uczestnik będący konsumentem 
może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach wynikających z ustawy z dnia 23 września 2016 r. o poza-
sądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; decyzja o udziale w postępowaniu pozasądowym podejmowana jest przez Organizatora odrębnie w każdym przy-
padku i wymaga jego wyraźnego oświadczenia w tym przedmiocie.  

19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednio stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 
o prawach konsumenta. Wszelkie spory wynikające lub związane z umowami zawartymi na podstawie niniejszego Regulaminu, których stroną nie jest konsument, 
podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Organizator; Organizator może wytoczyć sprawę także przed sąd właściwy dla miasta Katowice. 

20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 lipca 2021 r. i zastępuje promocję objętą Regulaminem Promocji „FRANCUSKA DOTACJA 2.0” z dnia 29 stycznia 2021 r. 
Załączniki wskazane w Regulaminie stanowią jego integralną część i znajdują się poniżej.  
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Załącznik nr 3 do Regulaminu promocji „FRANCUSKA DOTACJA 3.0” – Wzór formularza odstąpienia od umowy   

................................., dn. ................................. r. 

.................................................................... 
imię i nazwisko Zamawiającego(-ych) 

.................................................................... 

.................................................................... 
adres zamieszkania 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

Ja/My niniejszym informuję(-emy) o moim/naszym odstąpieniu od zawartej umowy w ramach promocji 

„FRANCUSKA DOTACJA 3.0” – w całości / w części ............................................................................................ 

Data złożenia Zamówienia: ............................................................................................................................... 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ................................................................................................................... 

Adres konsumenta(-ów): ................................................................................................................................... 

Otrzymane płatności powinny zostać zwrócone na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew 

/ o numerze: ...................................................................................................................................................... 

Podpis(-y) konsumenta(-ów) 

....................................................... 

....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEPŁO-TECH Spółka jawna  
ul. POLNA 76C 
55 – 010 GROBLICE, PL		
biuro@cieplotech.pl 

	


