
Regulamin promocji w ramach Programu Partnerskiego Danfoss Elite. 

1. Promocja organizowana jest w ramach Programu Partnerskiego Danfoss Elite, na zasadach 
szczególnych opisanych w punktach poniżej.  

2. Promocja skierowana jest do Uczestników Programu Danfoss Elite, zarejestrowanych zgodnie z 
Regulaminem tego Programu. 

3. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski. 
4. Promocja trwa od  1 września do 31 października 2015 r. 
5. Promocją objęty jest zakup przez Uczestników u autoryzowanych Dystrybutorów Towarów Objętych 

Promocją wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie od 1.09 do 
31.10.2015r. 

6. Zasady Promocji 
6.1. Uczestnik po zakupie Towarów Objętych Promocją w terminie od 1.09 do 31.10.2015 roku 

przesyła kopię faktury dokumentującą zakup zgodnie z Regulaminem Programu Danfoss Elite, tj. 
pocztą do siedziby Organizatora: DANFOSS POLAND Sp. z o.o., ulica Chrzanowska 5, kod 
pocztowy 05-825, Grodzisk Mazowiecki z dopiskiem "Paliwowa promocja", pocztą elektroniczną 
na adres magdalena_muras@danfoss.com  lub za pomocą MMS na numer telefonu 603 880 342. 

6.2. Organizator za każdą fakturę  o wartości min. 1000 zł netto obejmującą Towary Objęte Promocją 
wyda Uczestnikowi kartę paliwową stacji BP o wartości 50 zł. 

6.3. O przyznaniu nagród decyduje kolejność zgłoszeń. 
7. Dystrybucja nagród realizowana jest zgodnie z Regulaminem Programu Partnerskiego Danfoss Elite. 
8. Szczegóły dot. karty paliwowej 

8.1. Karta paliwowa aktywowana jest przed wysłaniem. 
8.2. Termin ważności karty upływa we wrześniu 2017 roku. 
8.3. Kwotę z karty paliwowej przeznaczyć można na zakup dowolnych produktów oferowanych na 

stacjach BP. 
9. Reklamacje, przedstawianie roszczeń 

9.1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od daty jego 
zakończenia (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 

9.2. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora. Rozpatrzeniu podlegają 
reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora z dopiskiem 
na kopercie: „Paliwowa promocja - reklamacja” lub drogą elektroniczną (wiadomość e-mail). 

9.3. Decyzja w sprawie wniesionej przez Uczestnika reklamacji zostaje wydana przez Komisję 
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i w tym terminie Uczestnik zostanie o niej 
poinformowany. Decyzja w zakresie wniesionej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
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