
REGULAMIN PROMOCJI ‘Klimatyzator LG z usług ą monta żu gratis’ – dla instalatorów 
 
1. Organizatorem promocji jest firma HTS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  

z siedzibą w Warszawie, ul. Borecka 4B wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS : 0000644649 

2. Promocja trwa od 18.11.2016r. do 31.12.2016r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych. 

3. Promocją objęte są urządzenia serii Deluxe i Standard Plus z aktualnego Cennika LG 2016. 

4. W promocji mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na 

montażu urządzeń klimatyzacyjnych („Uczestnik”) . 

5. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej 

potencjalnym Uczestnikom w siedzibie organizatora. 

6. Przedmiotem promocji jest darmowa standardowa usługa montażu (robocizna) dla klienta 

końcowego. Klient końcowy pokrywa koszt materiałów niezbędnych do realizacji instalacji. 

7. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest łączne spełnienie poniższych warunków: 

a) Zakup promocyjnych urządzeń klimatyzacyjnych LG u organizatora promocji w okresie promocji. 

b) Zainstalowanie urządzenia klimatyzacyjnego u klienta końcowego zgodnie z najlepszą praktyką 

instalacyjną w okresie promocji. 

c) Klient końcowy nie ponosi kosztu usługi standardowego montażu, ponosi jedynie koszt materiałów 

niezbędnych do przeprowadzenia standardowej instalacji. Za montaż standardowy rozumie się: 

Posadowienie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej; Długość Instalacji Chłodniczej: długość do 3,0m; 

Odprowadzenie skroplin grawitacyjne – długość do 3,0m; Zasilanie z najbliższego gniazda 

elektrycznego: długość do 3,0m; przebicie przez ścianę. 

d) W przypadku niestandardowego montażu koszt usługi jest ustalany indywidualnie za zgodą obu 

stron. 

e) Instalator powinien się legitymować ważnym certyfikatem autoryzowanego instalatora LG. 

f) Poprawnie wypełniony formularz instalacji klimatyzatora LG opatrzony podpisami klienta 

końcowego oraz instalatora. 

8. Dystrybutor wycenia koszt standardowej usługi montażu na 500 zł netto i pokrywa jego koszt na 

podstawie poprawnie wystawionej fv przez instalatora oraz poprawnie wypełnionego formularza 

instalacji klimatyzatora LG, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu. W przypadku 

niestandardowej instalacji – nadwyżkę w koszcie usługi (ponad 500 zł netto) pokrywa klient końcowy. 

9. Instalator może wykonać dowolną liczbę instalacji pod warunkiem zachowania wszystkich 

wymaganych warunków. 

10. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni komisja, w skład której wejdą: 

‐ Marcin Madeja – Prezes Zarządu 

‐ Artur Owczarczyk – Zastępca Dyrektora Handlowego  

11. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty zakończenia 

promocji pod adresem organizatora wymienionego w punkcie 1. 

12. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje 

w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 


