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Regulamin Programu BONUS OD ZĘBCA  
 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

Program BONUS OD ZĘBCA - zwany dalej „Programem” - jest organizowany w ramach promocji kotłów 
c.o. marki Zębiec. Organizatorem Programu są Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka 
Akcyjna. 
1. Program BONUS OD ZĘBCA jest organizowany w ramach promocji kotłów c.o. marki Zębiec.  
2. Program trwa od 10.01.2023 do 31.03.2023 r. 
3. Celem Programu jest zwiększenie sprzedaży produktów marki Zębiec.  
4. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest loterią w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2020 poz. 2094). 
5. Przyjęto trzy formy kontaktu z Uczestnikami, poprzez: 

a) Pocztę elektroniczną: bonusodzebca@zebiec.pl 
b) Stronę internetową: www.zebiec.pl/bonusodzebca 
c) Kontakt poprzez Doradców Handlowych – pracowników Organizatora 

6. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani 14 dni przed 
wejściem zmian w życie poprzez przesłanie do nich e-maila z wiadomością o zmianach  
w Regulaminie z prośbą o zwrotną wiadomość akceptującą te zmiany. 

 
 

§2 
Wyjaśnienie pojęć 

1. Organizator – Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 
Starachowice, NIP: 664-000-08-16, REGON 000025224, KRS 0000049427. 

2. Program – program motywacyjny pod nazwą „BONUS OD ZĘBCA” prowadzony przez 
Organizatora. 

3. Punkty Sprzedaży – Autoryzowani Dystrybutorzy i inne Punkty Sprzedaży oferujące do sprzedaży  
kotły marki Zębiec. 

4. Uczestnicy Programu – instalatorzy i sprzedawcy kotłów marki Zębiec, którzy zarejestrują się  
w Programie oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 

5. Formularz rejestracyjny Uczestnika Programu zawierający jego dane. Przesłanie uzupełnionego 
Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z przyjęciem warunków uczestnictwa w Programie, 
określonych regulaminem. 

6. Formularz zgłoszenia kotła – formularz zawierający dane dotyczące sprzedanego lub 
zainstalowanego kotła biorącego udział w Programie.  

7. Produkty Promocyjne - kotły centralnego ogrzewania z automatycznym podajnikiem marki Zębiec 
z aktualnej oferty Organizatora: 
a)   kotły zakupione przez Punkty Sprzedaży w czasie trwania Programu oraz 
b)   kotły zakupione na preferencyjnych warunkach w związku z obowiązującą ofertą Organizatora 
skierowaną do Autoryzowanych Dystrybutorów: „Ekspozycja kotłów Zębiec”, które znajdują się na 
ekspozycji w Punktach Sprzedaży w czasie trwania Programu (Bonusy za sprzedaż kotłów  
z ekspozycji będą wypłacane po uregulowaniu faktury sprzedaży wynikającej z warunków oferty 
„Ekspozycja kotłów Zębiec”). 

8. BONUS – wartość w PLN przypisana do danego Profilu uczestnika Programu, wartość zapisana  
w §5 pkt 5 niniejszego regulaminu. 
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§3 
Uczestnicy 

1. Uczestnik Programu może przystąpić do Programu w jednym z dwóch Profili: 
a) Profil SPRZEDAWCA - osoba zajmująca się sprzedażą kotłów grzewczych, w detalicznych 

Punktach Sprzedaży, bez względu na podstawę zatrudnienia. Uczestnik może być 
pracownikiem Punktu Sprzedaży lub Właścicielem/Współwłaścicielem Punktu Sprzedaży, jeśli 
sam odpowiada za sprzedaż. 

b) Profil INSTALATOR - osoba wykonująca instalacje kotłów c.o. w obiektach użytkowych  
i domach mieszkalnych. Uczestnik może być pracownikiem firmy wykonującej instalacje, osobą 
wykonującą instalacje kotłów sporadycznie lub sezonowo, zgodnie z wymaganiami sztuki 
instalatorskiej i zaleceń Organizatora opisanych każdorazowo w Instrukcjach Obsługi kotłów 
(dokument DTR) marki Zębiec S.A. 

2. Każdy uczestnik Programu może przystąpić do Programu tylko w jednym z Profili z §3 pkt.1. 
3. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Uczestnik Programu w zależności od wybranego Profilu, może przystąpić do Programu w jednej  

z dwóch form prawnych do celów podatkowych: 
a) OSOBA FIZYCZNA – pracownik Punktu Sprzedaży lub Firmy instalatorskiej, osoba fizyczna nie 

prowadząca działalności gospodarczej. Wartość otrzymanego Bonusu w ramach Uczestnictwa 
w Programie stanowi przychód dla Uczestnika z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o pdof). 
Uczestnicy do 29.02.2024 r. otrzymają od Organizatora PIT-11 w celu rozliczenia się  
z właściwym Urzędem Skarbowym.  

b) PODMIOT GOSPODARCZY – podmiot prowadzący działalność gospodarczą (osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo, firma). Uczestnik Programu 
prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie odprowadzi podatek dochodowy od 
wartości Bonusów. 

5. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 
 
 
 
 

§4 
Warunki i zasady uczestnictwa w Programie 

 
I. REJESTRACJA DO PROGRAMU 
1. Uczestnik rejestruje się w Programie poprzez uzupełnienie danych w formularzu rejestracyjnym: 

a) elektronicznie na stronie www.zebiec.pl/bonusodzebca lub 
b) w formie papierowej formularza będącego załącznikiem nr 1 do Regulaminu; uzupełniony 
formularz należy wysłać elektronicznie na adres e-mail: bonusodzebca@zebiec.pl lub listownie na 
adres siedziby Organizatora (decyduje data stempla pocztowego). 

2.  W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik Programu wybiera Profil, w którym przystępuje do 
Programu (Profil Sprzedawca lub Profil Instalator), zaznacza wybór Formy Prawnej, która go 
dotyczy (Osoba Fizyczna lub Podmiot Gospodarczy), uzupełnia dane oraz zaznacza zgody. 

3.   Dane do uzupełnienia w formularzu dla Osoby Fizycznej: imię i nazwisko, adres e-mail, numer 
telefonu, pesel, numer konta bankowego, adres zamieszkania do celów podatkowych, adres 
właściwego Urzędu Skarbowego. 

4.   Dane do uzupełnienia w formularzu dla Podmiotu Gospodarczego: nazwa firmy, adres e-mail, 
numer telefonu, NIP, adres zarejestrowania działalności gospodarczej, numer konta bankowego.   

5.  Po uzupełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji, Organizator przesyła Uczestnikowi Programu 
wiadomość e-mail oraz sms potwierdzający jego rejestrację w Programie. Z chwilą otrzymania 
potwierdzenia rejestracji, Uczestnik ma możliwość zgłaszania sprzedaży bądź instalacji kotłów 
biorących udział w Programie w celu zdobywania Bonusów.  
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II.   ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY KOTŁA 
1. Uczestnik, który zarejestrował się do Programu w Profilu Sprzedawcy powinien udokumentować 

sprzedaż kotła poprzez uzupełnienie Formularza zgłoszenia kotła (załącznik nr 2) w którym podaje 
nazwę sprzedanego kotła wraz z mocą grzewczą wyrażoną w kW, numer fabryczny kotła, datę jego 
sprzedaży oraz adres Punktu Sprzedaży. 

2. Uzupełniony Formularz zgłoszenia kotła Uczestnik przesyła na adres e-mail: 
bonusodzebca@zebiec.pl  lub listownie na adres siedziby Organizatora (decyduje data stempla 
pocztowego). 

 
III.   ZGŁOSZENIE INSTALACJI KOTŁA 
1. Uczestnik, który zarejestrował się do Programu w Profilu Instalatora powinien udokumentować 

instalację kotła poprzez uzupełnienie Formularza zgłoszenia kotła (załącznik nr 2) w którym podaje 
nazwę zainstalowanego kotła wraz mocą grzewczą wyrażoną w kW, numer fabryczny kotła, datę 
i adres miejsca jego instalacji u klienta docelowego. 

2. Uzupełniony Formularz zgłoszenia kotła Uczestnik przesyła na adres e-mail: 
bonusodzebca@zebiec.pl  lub listownie na adres siedziby Organizatora (decyduje data stempla 
pocztowego). 

3. Do Formularza zgłoszenia kotła należy dołączyć potwierdzenie instalacji poprzez wykonanie  
i wysłanie zdjęcia zainstalowanego kotła. Zdjęcie powinno być czytelne i powinny się na nim 
znajdować następujące elementy: 
a) zainstalowany kocioł - tabliczka znamionowa (znajduje się z boku każdego kotła) z numerem 

fabrycznym kotła 
b) w tle powinna być widoczna część armatury przyłączeniowej instalacji grzewczej w kotłowni 

aby w sposób niebudzący wątpliwości można było stwierdzić, że kocioł został zainstalowany 
Zdjęcie potwierdzające instalację kotła należy wysłać wraz z opisem (imię i nazwisko/nazwę firmy 
Uczestnika Programu, numer fabryczny kotła) jako załącznik na adres e-mail: 
bonusodzebca@zebiec.pl lub w formie MMS na numer telefonu: +48 696 091 890. 
 

§5 
Zasady otrzymania Bonusów w Programie 

1. Każdy uczestnik, który poprawnie wykona czynności związane z rejestracją oraz zgłoszeniem kotła 
ma prawo do uzyskania Bonusu na zasadach określonych poniżej. 

2. Każdy Produkt Promocyjny o indywidualnym numerze fabrycznym może zostać zgłoszony do 
Programu jeden raz w Profilu Sprzedawcy i jeden raz w Profilu Instalatora. 

3. Organizator do udziału w Programie przyjmie tylko jedno, pierwsze prawidłowe zgłoszenie  
w danym Profilu. 

4. Każdy Produkt Promocyjny posiada unikatowy numer fabryczny umieszczony na tabliczce 
znamionowej z boku kotła oraz w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej dołączonej wraz  
z gwarancją do Produktu. 

5. BONUS wynosi: 
a) dla Uczestnika w Profilu Sprzedawcy – 200 zł brutto 
b) dla Uczestnika w Profilu Instalatora – 200 zł brutto 

6. Organizator w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania od Uczestnika Programu  uzupełnionego 

Formularza zgłoszenia kotła, skontaktuje się z Uczestnikiem poprzez adres e-mail podany  

w Formularzu rejestracji w celu potwierdzenia przyznania Bonusu.  

7. Organizator po potwierdzeniu przyznania Uczestnikowi Bonusu za sprzedaż/instalację kotła 

wypłaci w ciągu 30 dni kalendarzowych wartość Bonusu na numer konta bankowego podanego  

w Formularzu rejestracji. 
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8. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika Programu do poprawienia błędnych danych, ma 

również prawo nie przyznać Bonusów za podanie błędnych danych dotyczących sprzedanych 

 i zainstalowanych kotłów – w szczególności niezgodnych z systemem numeracji lub dublujących 

się. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty naliczonych wartości Bonusów Uczestnikowi do 
momentu wypłaty Bonusów. Organizator ma również prawo do wykluczenia Uczestnika  
z Programu w sytuacji gdzie brak jest podstawy do przyznania Bonusów, a w szczególności  
w przypadku niezgodnych z Regulaminem działań ze strony Uczestnika. 

10. Obowiązek zapłaty należnego podatku dochodowego we właściwym terminie spoczywa na 
Uczestniku. 

11. Organizator nie odpowiada za niedopełnienie obowiązków podatkowych Uczestników Programu. 
12. Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny. 

 
§6 

Dane uczestników Programu 
1. Poprawne dane osobowe Uczestnika ujęte w Formularzu rejestracyjnym,  będą przetwarzane 

przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Programu. 
2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie.  
3. Dane osobowe Uczestnika znajdą się w Bazie Danych Programu oraz będą przechowywane  

i wykorzystywane do potrzeb rozliczenia niniejszego Programu i podlegają ochronie zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Po upływie okresu ich przechowywania zgodnie  
z przepisami zostaną usunięte.  
 

§7 
Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w Programie oznacza, iż Uczestnik Programu zapoznał się z treścią Regulaminu. 
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zebiec.pl/bonusodzebca oraz w siedzibie 

Organizatora. 
3. Zasady Programu Bonus od Zębca określa Regulamin a w kwestiach nie ujętych w regulaminie – 

obowiązujące przepisy prawa. 
4. Wszelkie informacje dotyczące Programu można uzyskać telefonicznie u Doradców Handlowych 

ZGM „Zębiec” S.A. oraz poprzez Infolinię: +48 41 230 78 70. 
5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu mogą być  zgłaszane 

pisemnie, nie później jednak niż do 14 dni od daty zakończenia Programu (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty e-mail: zebiec@zebiec.pl. 
Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu. Reklamujący zostanie 
powiadomiony o decyzji podjętej przez Organizatora listem poleconym w terminie 14 dni od daty 
podjęcia przez Organizatora decyzji. 

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej. 
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