
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA INSTALATORÓW 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Program lojalnościowy - zwany dalej „Programem” - jest organizowany w ramach promocji kotłów 
c.o. marki Zębiec. Organizatorem Programu są Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu 
Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice. NIP: 664-000-08-16, REGON 0 0 0 0 2 5 2 2 4 ,  Sąd Rejonowy 
w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru. KRS 0000049427, kapitał zakładowy 
35 000 000,00 zł, kapitał wpłacony 35 000 000,00 zł. 

1. Program zostanie przeprowadzony od 15.08.2017 r. do 15.12.2017 r. 

2. Programem objęte są kotły c.o. Organizatora zainstalowane w okresie trwania programu. 

3. Celem Programu jest promocja Organizatora i jego produktów, a tym samym zwiększenie 
popytu na te produkty i zwiększenie ich sprzedaży oraz budowanie pozytywnego wizerunku 
marki Zębiec. 

 

§2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

1. Program przeznaczony jest dla osób instalujących kotły c.o. marki Zębiec, zwanych dalej 
Uczestnikami, którzy dokonają instalacji/montażu kotłów c.o. marki Zębiec, w okresie 
obowiązywania Programu Lojalnościowego. 
 

2. Uczestnikiem Programu może być: 
a) każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  

Nie jest wymagane prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Uczestnik może być 
pracownikiem firmy wykonującej instalacje, osobą wykonującą instalacje kotłów c.o. 
sporadycznie lub sezonowo, zgodnie z wymaganiami sztuki instalatorskiej i zaleceń 
Organizatora opisanych każdorazowo w Instrukcjach obsługi kotłów marki Zębiec.  
b) osoba prowadząca działalność gospodarczą, 
c) firma. 

 
3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
 

a) spełnienie wymagań §2 p.2, 
b) kompletne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego pobranego ze strony 

www.zebiec.pl, zeskanowanie i przesłanie go na adres: instalator@zebiec.pl, 
c) wykonanie instalacji kotła c.o. marki Zębiec w okresie obowiązywania Programu, 
d) przesłanie na adres Organizatora:  
� Formularza Instalacyjnego nie później niż w następnym miesiącu przypadającym po 

miesiącu, w którym nastąpiła instalacja, 
� zdjęcie zainstalowanego kotła c.o.  z widocznym numerem fabrycznym. 

 
4. Za przystąpienie do Programu oraz montaż pierwszego kotła c.o. marki Zębiec każdy 

Uczestnik, otrzyma w ramach reklamy skrzynkę narzędziową. 
Za instalację każdego kolejnego kotła Instalatorowi przysługuje wynagrodzenie wskazane  
w §3 pkt 1. 



5. Zainstalowanie kotłów c.o. w Programie i przesłanie dokumentów, o których mowa  
w pkt 3 jest warunkiem koniecznym do wypłacenia wynagrodzenia. 

6. Każdy Produkt Promocyjny posiada unikatowy numer fabryczny, który może brać udział  
w Programie tylko jeden raz. 

7. Pozostałe produkty Organizatora nie biorą udziału w Programie. 

8. Uczestnik Programu traci prawo do otrzymania wynagrodzenia, jeżeli: 
a) nie dopełni w terminie warunków niniejszego Regulaminu, 
b) przesłane na żądanie Organizatora dokumenty będą podrobione lub uszkodzone  

w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. 

 

§3 

ZASADY WYPŁATY WYNAGRODZEŃ 

1. Wynagrodzenie wypłacane jest za zainstalowanie nieograniczonej ilości kotłów c.o. marki 

Zębiec, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz informacją zawartą poniżej: 

Kocioł c.o. zasypowy 80 zł 

Kocioł c.o. z podajnikiem 170 zł 

 

Dodatkowo Instalator, który zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie zainstaluje 
największą ilość kotłów c.o. marki Zębiec, otrzyma dodatkowe wynagrodzenie pieniężne  
w wysokości 1 500 zł. Minimalna ilość zainstalowanych kotłów kwalifikująca do otrzymania 
dodatkowego wynagrodzenia wynosi 20 szt. 

 
2. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych w Programie, Organizator 

dokona ich weryfikacji oraz na ich podstawie wypłaci należne wynagrodzenie do 30 dni  
od daty ich otrzymania. 

 
3. W Programie udział biorą Formularze Instalacyjne z datą montażu nie późniejszą niż dzień 

zakończenia Programu. 

 
4. Uczestnik Programu prowadzący działalność gospodarczą powinien wystawić Fakturę  

za zainstalowane produkty będące przedmiotem Programu, a płatnik VAT powinien 
dodatkowo doliczyć 23% podatek VAT. 

 
5. Faktura za zainstalowane Produkty powinna zostać wystawiona ZBIORCZO na koniec każdego 

miesiąca kalendarzowego. Instalator wystawia TYLKO JEDNĄ fakturę zbiorczą za wszystkie 
zainstalowane w danym okresie Produkty. W treści faktury należy wskazać: wynagrodzenie za 
instalację kotłów c.o. marki Zębiec w ramach programu lojalnościowego. 

 



6. Wynagrodzenie zostanie przekazane w formie przelewu bankowego na numer konta 
wskazany przez Instalatora. 

7. Organizator informuje, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą 
wypłacone w Programie wynagrodzenie stanowi przychód z tytułu jej prowadzenia przez 
Uczestnika i powinno zostać opodatkowane przez samego Uczestnika na zasadach 
podatkowych dla niego właściwych. 

8. Do 28.02.2018 r. osoby nie prowadzące działalności gospodarczej otrzymają PIT-8C 
wystawiony przez Organizatora Programu w celu rozliczenia z właściwym Urzędem 
Skarbowym. Wartość nagrody stanowi przychód z innych źródeł. 

9. Wszelkie wątpliwości dotyczące Programu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 
rozstrzyga Organizator. 

 
 

§4 

DANE UCZESTNIKÓW PROGRAMU 

1. Warunkiem udziału w Programie jest podanie przez Uczestnika Programu prawdziwych 
danych osobowych. W przypadku podania błędnych danych, następuje dyskwalifikacja 
Uczestnika z Programu.  

 
2. Poprawne dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez 

Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Programu. Właściciel danych 
osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie 
Organizatora. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie. 
Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane do potrzeb rozliczenia niniejszego 
Programu lojalnościowego i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 
 

§5 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia niniejszego Programu  bez 

podania przyczyny, w dowolnie ustalonym terminie. Informacja o zakończeniu Programu 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. 

 
2. Zgłoszenie udziału w Programie oznacza, iż Uczestnik Programu zapoznał się z treścią 

Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. 
 
3. Wszelkie informacje dotyczące rejestracji zgłoszenia i Programu – można otrzymać  

od Doradcy Handlowego ZGM „Zębiec” S.A. oraz poprzez infolinię. 
 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 


