
Szczegółowy Regulamin Konkursu Dla Instalatorów Klubu VIP Stelrad 2017 

 

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie instalatorzy zajmujący się bezpośrednim 

montażem grzejników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i którzy 

zarejestrowani są do Klubu VIP Instalatorów Stelrad 

2. Caradon Polska w celu sprawdzenia czy uczestnik konkursu był bezpośrednim 

wykonawcą montażu grzejników, z których etykiety zgłosił do konkursu może zażądać 

przedstawienia miejsca instalacji grzejników oraz rachunku lub umowy poświadczającej 

wykonanie przez niego instalacji. Nie przedstawienie powyższej dokumentacji powoduje w 

takim przypadku unieważnienie etykiet.  

3. W konkursie nie mogą brać udziału bezpośredni odbiorcy Caradon Polska oraz ich 

pracownicy i rodziny.  

4. Za bezpośredniego odbiorcę uważa się podmioty(firmy), które dokonywały lub 

dokonają zakupów w Caradon Polska Sp. z o.o. w okresie 01.01.2000 - 30.11.2016.  

5. Konkurs trwa do 30.11.2017 roku - ostateczny termin wysyłania etykiet (decyduje 

data stempla pocztowego).  

6. Etykiety z grzejników muszą zawierać czytelne oznaczenie typu(T), wysokości(H), 

długości(L) oraz czytelne kody kreskowe.  

7. Wzór etykiety pokazany jest na ulotce konkursowej i tylko takie etykiety będą 

akceptowane(nalepka z kodem kreskowym grzejnika nie jest uznawana jako etykieta 

konkursowa).  

8. Wykrycie fałszywej etykiety powoduje unieważnienie wszystkich etykiet zgłoszonych 

przez uczestnika.  

9. Wszystkie nagrody uzyskane w ramach niniejszej akcji promocyjnej stanowią dla 

otrzymującego je Zwycięzcy dochód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Zwycięzcy są zobowiązani do rozliczenia nagród na zasadach ogólnych zgodnie z 

obowiązującym prawem podatkowym. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody w konkursie na inną, o tej 

samej wartości, jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora któraś z nagród będzie 

niedostępna.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani 

gwarancji ich jakości. Reklamacje dotyczące funkcjonowania nagród należy zgłaszać 

producentom.  

12. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi Konkursu w terminie 90 dni od dnia 

otrzymania etykiet przez Organizatora, w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, 

po spełnieniu przez Uczestnika Konkursu warunków przewidzianych niniejszym 

Regulaminem. W przypadku, gdy, zgodnie z obowiązującym prawem, Uczestnik Konkursu 

będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora podatku dochodowego od 

osób fizycznych, nagroda zostanie wydana po potrąceniu należnego podatku.  



13. Nagrodami w konkursie są narzędzia firmy Rems i Makita oraz inne nagrody 

rzeczowe, których poglądowe zdjęcia są pokazane w ulotce( zdjęcia przedstawiają jedynie 

typ nagrody a nie dokładny model).  

14. Główną nagrodą jest pobyt weekendowy dal dwóch osób w górach lub nad polskim 

morzem. Pobyty  odbędą się w terminach między 01.04.-30.06.2018 roku.  

15. Organizator dopuszcza przeniesienie realizacji nagrody głównej- pobytu 

weekendowego na kolejny rok trwania Konkursu pod warunkiem zgłoszenia takiej chęci w 

terminie do 30.11.2017.  

16. Wybrane przez uczestnika nagrody zostaną wysłane w terminie 90 dni od daty 

otrzymania etykiet.  

Caradon Polska zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu w każdym czasie w 

szczególności z powodu wyczerpania nagród. O zakończeniu konkursu Caradon poinformuje 

uczestników poprzez jednorazowe ogłoszenie w dzienniku ogólnopolskim - "Gazecie 

Wyborczej". W takim przypadku reguły konkursu obejmą jedynie tych uczestników i te 

etykiety, które zostały już przesłane do Caradon oraz te, które zostaną wysłane w terminie 7 

dni od daty ukazania się 


