
 

 

REGULAMIN PROMOCJI 
„OCZYSZCZACZ POWIETRZA ZA 1 ZŁ DO KAŻDEJ POMPY GREE” 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem Promocji jest Free Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (wyłączny przedstawiciel marki Gree 
w Polsce), ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000198686, NIP 525 229 18 50 (dalej: „Organizator”). 

2. Promocja skierowana jest do Klientów ostatecznych (dalej: „Uczestnik”). 
3. Promocja dotyczy zakupu pomp ciepła Versati typu Split, Monoblok i All in One wraz z montażem oraz 

rejestracją urządzeń w aplikacji GREE – Strefa Instalatora w okresie trwania promocji (dalej odpowiednio: 
„Aplikacja” i „Zakup promocyjny”). 

4. W promocji biorą udział tylko Zakupy promocyjne zrealizowane u Autoryzowanych Instalatorów Gree wraz 
z usługą montażu przez Autoryzowanego Instalatora Gree oraz zarejestrowane w Aplikacji. Rejestracja pomp 
ciepła marki Gree w Aplikacji stanowi jeden z podstawowych obowiązków gwarancyjnych Autoryzowanego 
Instalatora.  

5. Okres trwania Promocji: od 15 lutego do 31 marca 2023 lub do wyczerpania zapasów.  
6. Organizator Promocji może przedłużyć czas trwania Promocji.  
7. Treść Regulaminu Promocji jest dostępna na stronie internetowej Organizatora www.gree.pl 
8. Promocja realizowana jest z udziałem Autoryzowanych Instalatorów Gree.  

9. Autoryzowanym Instalatorem Gree jest Instalator, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką 
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca 
we własnym imieniu działalność gospodarczą (będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dn. 6 marca 2018 
roku Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2023 r. poz. 221), która uczestniczyła w szkoleniu zakończonym wydaniem 
certyfikatu Autoryzowanego Instalatora Gree (posiada ważny Certyfikat Gree, certyfikat f-gazowy imienny oraz 
firmowy), oraz który jest użytkownikiem Aplikacji z przyznanym pełnym dostępem do Aplikacji.  

10. Autoryzację Instalatora można potwierdzić za pośrednictwem strony www.gree.pl/zweryfikuj-instalatora/, 
a kontakt do Autoryzowanego Instalatora Gree można otrzymać poprzez wypełnienie formularza na stronie 
www.gree.pl/znajdz-instalatora/. 

§ 2 
REALIZACJA PROMOCJI  

1.      Warunkiem udziału w promocji jest łączne spełnienie następujących wymogów:  
a) zakup pompy ciepła Versati Split, Monoblok lub All in One u Autoryzowanego Instalatora Gree 

zaopatrującego się w Oficjalnej Sieci Dystrybucji Gree. 
b) montaż pompy ciepła, o której mowa w pkt. a) powyżej przez Autoryzowanego Instalatora Gree w okresie 

trwania Promocji wskazanym w § 1 ust. 5 Regulaminu; 
c) otrzymanie potwierdzenia zarejestrowania gwarancji pompy ciepła, o której mowa w pkt. a) powyżej 

w Aplikacji przez Autoryzowanego Instalatora Gree w okresie trwania Promocji, co stanowi również jeden 
z podstawowych obowiązków gwarancyjnych Autoryzowanego Instalatora; 
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d) poprawne przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i zaakceptowanie Regulaminu Promocji 
na stronie www.gree.pl/oczyszczacz-powietrza-do-kazdej-pompy-gree. 

2. Przez poprawne przesłanie formularza, o którym mowa w punkcie 1 d) powyżej rozumie się uzupełnienie 
numeru seryjnego urządzenia objętego promocją, podanie adresu e-mail Uczestnika i zaakceptowanie 
Regulaminu Promocji oraz kliknięcie przycisku „Prześlij zgłoszenie”. Po przesłaniu zgłoszenia, Uczestnik otrzyma 
mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia do weryfikacji na podany w formularzu adres e-mail. 

3. Nagrodą w promocji jest możliwość zakupienia Oczyszczacza powietrza QUADRO UV za 1 zł + VAT w sklepie 
internetowym www.gree.pl/sklep.  

4. Nagroda w postaci kodu uprawniającego do zakupu Oczyszczacza Quadro UV za 1 zł + VAT w sklepie 
internetowym Gree zostanie przesłana, po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, na adres e-mail, wskazany 
w formularzu zgłoszeniowym do konkursu, o którym mowa w pkt 1 d) powyżej. Uczestnicy promocji mogą brać 
w niej wielokrotny udział pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

5. Zakup nagrody z wykorzystaniem kodu promocyjnego w sklepie internetowym www.gree.pl/sklep będzie 
realizowany zgodnie z regulaminem na stronie https://gree.pl/regulamin/ 

6. Weryfikacja zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, dotyczy spełnienia wszystkich warunków wskazanych 
w ust. 1 powyżej i nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginału faktury VAT, potwierdzającej zakup 
urządzenia i jego montaż przez Autoryzowanego Instalatora Gree w okresie trwania Promocji, celem weryfikacji 
spełnienia warunków udziału w Promocji. 

8. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie po każdorazowym spełnieniu warunków z ust. 
1 powyżej z zastrzeżeniem, że każde urządzenie może zostać zgłoszone do Promocji tylko raz.  

9. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami specjalnymi obowiązującymi u Organizatora. 

§ 3 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte 
w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.  

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się 
z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.  

3. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny 
sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie 
jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym 
zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.  

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej 
z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy 
prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.  

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 lutego 2023 roku. 
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