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§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod 

nazwą „Obrotowy bonus” („Promocja”). 
2. Organizatorem Promocji jest OEM Energy sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Składowej 17 

(41 - 500 Chorzów), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS: 0000678975, posiadająca NIP: 6472578488 oraz REGON: 367330345 („Organizator”). 

3. Promocja trwa w okresie od dnia 01.09.2021 r. , do dnia 31.12.2021 r. 
4. Promocją jest objęty cały asortyment produktów marki ENERVENT ZEHNDER, w tym centrale 

wentylacyjne, filtry, dodatkowy asortyment i części zamienne do produktów tej marki. 
5. Promocja może zostać zakończona przez Organizatora przed terminem jej trwania w sytuacjach: (i) 

zakończenia współpracy Organizatora z producentem marki ENERVENT ZEHNDER w okresie trwania 
Promocji, (ii) wyczerpania asortymentu produktów marki ENERVENT ZEHNDER u Organizatora i 
braku możliwości zapewnienia dostaw z przyczyn niezależnych od Organizatora, (iii) innych ważnych 
przyczyn niezależnych od Organizatora, o czym Organizator poinformuje za pośrednictwem strony 
internetowej https://oemenergy.pl  

 
§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 
 

1. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 
terenie Rzeczpospolitej Polski, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Promocji przez Organizatora 
(„Uczestnik”), na zasadach określonych w Regulaminie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest: 
2.1. wyrażenie chęci uczestnictwa, poprzez przesłanie w okresie trwania Promocji na adres e-mail 

Organizatora: enervent@oemenergy.pl zgłoszenia obejmującego: 
(i) imię i nazwisko zgłaszającego; firmę, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza; 

numery NIP lub REGON, 
(ii) wyraźne zdjęcie, o rozdzielczości nie mniejszej niż HD 720P [1280×720], obrazującego 

eksponowanie wybranego urządzenia marki ENERVENT ZEHNDER w lokalu 
przedsiębiorstwa zgłaszającego, przeznaczonego do przyjmowania Kontrahentów, 
Klientów lub Gości, w szczególności w prowadzonym przez zgłaszającego salonie 
sprzedaży lub biurze („Show room”); 

2.2. akceptacja przez Organizatora zdjęcia eksponowanego urządzenia marki ENERVENT ZEHNDER 
przesłanego przez zgłaszającego; 

2.3. eksponowanie wybranego urządzenia marki ENERVENT ZEHNDER w lokalu przedsiębiorstwa 
zgłaszającego przez cały okres Promocji; 

3. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Promocji oznacza akceptację przez zgłaszającego zasad Promocji 
zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację w całości i bez zastrzeżeń Regulaminu na 
stronie https://oemenergy.pl/regulamin  

4. Organizator uprawniony jest: 

https://oemenergy.pl/
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4.1. odmówić zakwalifikowania zgłaszającego do udziału w Promocji, w sytuacji, gdy: (a) zgłoszenie 
zostanie przesłane po zakończeniu Promocji lub nie zawiera elementów wskazanych w § 2 pkt 
2.2.1. Regulaminu; (b) zdjęcie nie spełnia kryteriów określonych w § 2 pkt 2.2.1. (ii) Regulaminu 
lub (c) zgłaszający nie zaakceptował postanowień Regulaminu, co jest równoznaczne z 
odmową zakwalifikowania do udziału w Promocji; 

4.2. wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w sytuacji, gdy Uczestnik nie wykonuje lub narusza 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

5. Przesłanie przez Organizatora informacji o akceptacja zdjęcia przesłanego przez Uczestnika, jest 
równoznaczna z zakwalifikowaniem Uczestnika do udziału w Promocji. 

6. Informacja o akceptacji, bądź odmowie akceptacji zdjęcia przesłanego przez Uczestnika, jak również 
o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Promocji przesyłane są na adres e-mail, z którego zgłaszający 
wysłał wiadomość e-mail deklarującą chęć uczestnictwa w Promocji. 

 
§3 

ZASADY PROMOCJI 
 

1. Promocja polega na: 
1.1. Udzieleniu Uczestnikowi upustu cenowego na urządzenia marki ENERVENT ZEHNDER w 

wysokości 1% („Bonus”), które zamówione zostaną przez Uczestnika w okresie trwania 
Promocji, jeżeli Uczestnik udostępni w lokalu swojego przedsiębiorstwa 
(salonie/biurze/pracowni) urządzenie demonstracyjne marki ENERVENT ZEHNDER w czasie 
trwania Promocji. 

1.2. Udzieleniu Uczestnikowi upustu cenowego na urządzenia marki ENERVENT ZEHNDER w 
wysokości 0,5% („Dodatkowy Bonus”), które zamówione zostaną przez Uczestnika w okresie 
trwania Promocji, jeżeli Uczestnik umieści na stronie internetowej swojej firmy materiały 
reklamowe promujące markę ENERVENT ZEHNDER, w tym:  karty katalogowe, cenniki, opis 
urządzeń, artykuły itp. oraz prześle link do tej strony internetowej Organizatorowi pod adres: 
enervent@oemenergy.pl. Dodatkowy Bonus przysługuje, gdy link do strony internetowej 
Uczestnika promował będzie urządzenia marki ENERVENT ZEHNDER, a materiały promocyjne 
będą zamieszczone na stronie internetowej Uczestnika w okresie trwania Promocji. Materiały 
promocyjne do udostępnienia na stronie internetowej Uczestnika dostarcza Organizator. 

1.3. Udzieleniu Uczestnikowi dodatkowych punktów procentowych rabatu, których ilość jest 
zależna od wygenerowanej kwoty zakupu towarów objętych Promocją w okresie jej trwania. 

2. Bonus, Dodatkowy Bonus, jak również dodatkowe punkty procentowe rabatu, naliczane będą od 
ceny urządzeń z uwzględnieniem rabatu podstawowego posiadanego przez Uczestnika. 

3. W przypadku eksponowania urządzeń marki ENERVENT ZEHNDER w więcej niż jednym lokalu 
Uczestnika, Bonus naliczany jest jednorazowo i nie podlega zwielokrotnieniu. 

4. Każdemu Uczestnikowi zakwalifikowanemu do udziału w Promocji przysługuje zwiększenie 
dotychczas przyznanego rabatu podstawowego o dodatkowe punkty procentowe, których ilość jest 
zależna od wygenerowanej kwoty zakupu towarów objętych Promocją w okresie jej trwania. 

5. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania Bonusu lub Dodatkowego Bonusu w zależności od 
faktycznych działań podjętych przez Uczestnika wskazanych w pkt 1.1. lub 1.2. (Uczestnik 
uprawniony jest podjąć jedno, bądź obydwa działania wskazane w pkt 1.1. i 1.2., a Bonus i 
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Dodatkowy Bonus podlegają sumowaniu) oraz do otrzymania dodatkowych punktów 
procentowych rabatu, których ilość zależy od obrotu osiągniętego w okresie Promocji. 

6. Bonusu, Bonusu Dodatkowego i dodatkowych punktów procentowych rabatu nie można wymienić 
na ekwiwalent pieniężny, ani rzeczowy. 

7. Zasady naliczania dodatkowego rabatu oraz Bonusu i Bonusu Dodatkowego w Promocji „Obrotowy 
bonus”: 

 
Obrót wygenerowany w 

okresie 01.09 – 
31.12.2021r. 

15 000 zł 
netto 

25 000 zł 
netto 

50 000 zł 
netto  

100 000 zł 
netto 

200 000zł 
netto 

Punkty procentowe 
dodatkowego rabatu 

zależne od 
wygenerowanego obrotu w 

czasie trwania Promocji 

1.5% 2.0% 2.5% 3.5% 4.5% 

Bonus (Show room) 1% 1% 1% 1% 1% 
Bonus Dodatkowy 

(promowanie marki 
ENERVENT na stronie www 

Uczestnika) 

0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

Łączny bonus 3.0% 3.5% 4.0% 5.0% 6.0% 
 

§4 
REKLAMACJE 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnik można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-

mail Organizatora: enervent@oemenergy.pl 
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających 

reklamację. 
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie narusza w żaden sposób uprawnień 

przyznanych Uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym 
możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 
§5 

ZMIANY REGULAMINU 
 

1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i bez podania 
przyczyny. 

2. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu 
poprzez jego publikację na stronie https://oemenergy.pl/promocja  

3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem 
zmiany. 
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§6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu i na zasadach 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 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 oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. - o ochronie danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
3. Naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych można zgłaszać Inspektorowi Ochrony Danych 

Osobowych Organizatora pod adresem e-mail: iodo@cezpolska.pl  
 

§7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r. i obowiązuje przez cały okres trwania Promocji 

„Obrotowy bonus”. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
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