
Regulamin promocji „Spadek temperatury = wzrost rabatów” 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą 
„Spadek temperatury = wzrost rabatów”. 

2. Organizatorem Promocji jest SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie 42-280,                    

ul. Druciana 1 wpisaną do KRS w Sądzie Rejonowym w Częstochowie , XVII WYDZIAŁ 

GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO numer KRS: 0000309711,                       

NIP: 573-10-34-358, REGON 150143223, Nr BDO 000052131, kapitał zakładowy                     

11.000.000 zł, kapitał wpłacony 9.000.000 zł 

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 06.12.2022 r. i trwa do 31.01.2023 r. lub do wyczerpania 
zapasów. 

4. Promocja dotyczy zarówno zakupów na sklepie internetowym                                                         
https://kotlyfotovolta.comarch-esklep.pl/ jak i poprzez złożenie zamówienia na                                
mail: dzial.handlowy@szar.pl. 

5. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia 
zawierającego przynajmniej jeden produkt w obniżonej cenie z poniższej listy: 

- Kocioł elektrodowy FOTOVOLTA F015 ze sterownikiem 

- Kocioł elektrodowy FOTOVOLTA F009 ze sterownikiem 

- Kocioł elektrodowy FOTOVOLTA F005 ze sterownikiem 

- Kocioł elektrodowy FOTOVOLTA F003 ze sterownikiem 

6. Promocja nie dotyczy formy płatności za pobraniem. 

7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.  

8. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje 
zamówienie Klienta zawierające produkt/ produkty z obniżoną ceną.                                                   
W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, 
Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji. 

9. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. 

10. Organizator Promocji nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. 

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie 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 

https://kotlyfotovolta.comarch-esklep.pl/
mailto:dzial.handlowy@szar.pl


uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. 

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

13. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku 
zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: 

- przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; 

- zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub 
technologicznymi. 

14. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity 
Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej www.kotlyfotovolta.pl. Zmiana 
Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem 
zmiany. 

Data sporządzenia: 05.12.2022 r. 


