Prospekt
aktywacyjny

Program Instalator

Partnerstw o
przynosi cenne profity
Program premiow y dla Instalatorów

Szanow ni Państw o, jest nam niezw ykle miło zaprosić Was do Programu
Instalator, który adresujemy do najbardziej profesjonalnie działających firm

Na czym polega
Program Instalator?

w ykonaw czych z zakresu instalacji grzew czych w Polsce.

Uczestnictw o w Programie zmienia w Państwa codziennym funkcjo-

Najw yższa jakość i dążenie do perfekcji to jedna z głów nych zasad

nowaniu w zasadzie jedną rzecz – od tej pory za montaż produktów
naszej firmy otrzymacie dodatkową premię w postaci pieniędzy
przekazanych na specjalnie przygotowaną dla Państwa kartę płatniczą
działającą w systemie VISA.

naszego działania. We w spółpracy przyśw ieca nam zasada partnerstw a
i uczciw ości w celu osiągnięcia w spólnego sukcesu. Z tego w łaśnie
pow odu postanow iliśmy dodatkow o premiow ać Państw a aktyw ność
zaw odow ą.
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Kto może przystąpić do Programu Instalator?
Do Programu Instalator zapraszamy firmy w ykonawczo –instalacyjne, które
w ykonują łączną usługę sprzedaży i instalacji produktów marki Viessmann.

J ak otrzymać kartę płatnic zą działając ą w systemie VISA pozw alając ą
na dokonyw anie płatnośc i w sklepac h, restaurac jac h oraz punktac h usługow yc h
i sklepac h internetow yc h?
Aby otrzymać kartę płatniczą należy przystąpić do Programu INSTALATOR
w ypełniając zgłoszenie uczestnictwa i przekazać je przedstaw icielow i firmy
Viessmann (druk formularza w załączeniu), lub rejestrując się bezpośrednio na
stronie internetowej: w w w.programinstalator.pl
Na tej podstaw ie zostaniecie Państw o zarejestrow ani w Programie. Po zgłoszeniu
pierw szego urządzenia przekażemy Państw u specjalnie przygotow aną kartę
płatniczą działającą w systemie VISA.
Wraz z kartą otrzymacie szczegółow ą instrukcje jak należy ją aktyw ow ać oraz jak
z niej korzystać.

Gdzie w przypadku w ątpliw ośc i uzyskać pomoc i informac ję?
W razie jakichkolw iek w ątpliw ości jesteśmy do Państw a dyspozycji:
e-mail: info@programinstalator.pl, telefon: +48 782 756 666.

M ontuj urządzenia firmy
Viessmann

Rejestruj urządzenie podając
numer seryjny oraz zdjęcie lub
skan w ypełnionej karty gw ar.

Ciesz się z korzystania z karty
w ybierając na co przeznaczyć
premię

Jeśli masz pytania lub
w ątpliw ości pisz na adres
e-mail lub dzw oń na infolinię
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Wysokość nagrody
To jakiej w ielkości będzie nagroda zależy od Państw a
aktyw ności zaw odow ej, rów nież to na co przeznaczycie
dodatkow e środki to Państw a decyzja.
Tabela premii w okresie od 1.02.2019 r. do 31.03.2019 r.
Nazw a urządzenia

Wartość nagrody

Vitodens 100-W /111-W

50 PLN

Ilość punktów
0 PKT

Vitodens 200-W /222-W /222-F/242-F

100 PLN

100 PKT

Vitocal 060-A/262-A

150 PLN

0 PKT

Vitocal 100-S/111-S/250-S

150 PLN

150 PKT

Vitocal 200-S/222-S

200 PLN

200 PKT

Vitocal 200-G/300-G

200 PLN

0 PKT

Vitocal 222-G/242-G

200 PLN

0 PKT

Vitocal 333-G/333-G NC/343-G

200 PLN

0 PKT

Vitocal 350-A

250 PLN

0 PKT

Vitocaldens 222-F

150 PLN

0 PKT

Vitovent 300-W /300-C/300-F

150 PLN

150 PKT

Easypell

200 PLN

0 PKT

Program Wydłużonej Gwarancji

0 PLN

150 PKT
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Premiowana rejestracja urządzeń w Programie będzie trwać od stycznia do
grudnia bieżącego roku.
Rejestracja Państwa instalacji odbywać się będzie na bieżąco po przekazaniu nam takiej informacji za pośrednictwem strony internetowej
w w w.viessmann-serw is.pl lub specjalnie uruchomionej na te potrzeby
infolinii Programu Instalator.
Karty będą zasilane po zakończeniu każdego miesiąca.

Prepaid

I N S TA L AT O R
VIESSMANN

Zeskanuj kod swoim
telefonem lub tabletem
i zarejestruj się już dziś!
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Zasady Programu Instalator
1. Informac je ogólne
Organizatorem Programu INSTALATOR jest spółka Viessmann Sp. z o.o., z siedzibą
w e Wrocław iu przy ul. Karkonoskiej 65, w pisana do Krajow ego Rejestru Sądow ego
– Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000183975, NIP 6920212005, kapitał
zakładow y w kw ocie 2.000.000 zł. w całości opłacony, zw ana dalej Organizatorem.
Program INSTALATOR jest skierow any do podmiotów prow adzących działalność
gospodarczą w zakresie sprzedaży i montażu systemów grzew czych, które dokonują
instalacji na terenie RP opisanego w załączniku do Programu urządzenia produkow anego przez Organizatora.
Celem Programu INSTALATOR (zw anego dalej Programem) jest intensyfikacja
i zw iększanie obszarów sprzedaży urządzeń produkow anych przez Organizatora,
poprzez stosow anie systemu zachęt w postaci przyznaw ania nagród pieniężnych
oferow anych nabyw com nie w spółpracującym dotychczas z Organizatorem, przy
w ykorzystaniu kart płatniczych, punktów a także innych nagród, których zasady przyznaw ania zostaną
określone w aneksach do niniejszych Zasad.
2. Zasady uczestnictw a.
Uczestnikiem Programu mogą być w yłącznie podmioty prow adzące działalność
gospodarczą w zakresie w ykonaw stw a systemów grzew czych, które dokonają
montażu na terenie RP Urządzeń produkow anych przez Organizatora, opisanych
w pkt 6 niniejszych Zasad (zw anego dalej: Urządzeniem), i których nie w iąże z Organizatorem w cześniej podjęta w spółpraca handlow a.
Uczestnik traci praw o udziału w Programie z dniem podpisania z Organizatorem
umow y o stałej w spółpracy handlow ej, na określonych odrębnie zasadach.
Warunkiem uczestnictw a w Programie jest dokonanie rejestracji na stronie
w w w.programinstalator.pl lub podpisanie w obecności przedstaw iciela Organizatora
deklaracji uczestnictw a zgodnie z w zorem stanow iącym Załącznik nr 1 do niniejszych
Zasad Programu INSTALATOR.
O rejestracji Uczestnika Programu Instalator decyduje Przedstaw iciel Handlow y
Organizatora (zw iązany z miejscem działania Uczestnika).
Ilość miejsc w Programie Instalator jest ograniczona.
3. Karty.
Organizator przekaże Uczestnikow i Programu kartę płatniczą prepaid.
Na kartę przekazywane będą przez Organizatora kwoty nagród zgodnie z dalszymi
warunkami niniejszego Programu. Z karty można korzystać na zasadach i warunkach

określonych przez jej w ydawcę, a określonych w Regulaminie Indyw idualnych Kart
Przedpłaconych w ydawanych przez mBank S.A., stanow iącym załącznik nr 2 do
niniejszych Zasad Programu INSTALATOR. Karty nie są zbywalne, a każdy w ypadek ich
utraty pow inien być zgłoszony do Organizatora zgodnie z warunkami Regulaminu.
W razie utraty, zniszczenia, zagubienia lub upływ u terminu ważności karty Organizator
nie ponosi jakiejkolw iek odpow iedzialności wobec Uczestnika, w szczególności
o w ypłatę kwot nagród, jakimi będzie doładowana karta tego Uczestnika.
Udział w Programie jest rów noznaczny ze zobow iązaniem się Uczestnika Programu
do przestrzegania zasad Regulaminu Indyw idualnych Kart Przedpłaconych w ydawanych
przez mBank S.A.
Organizator nie ponosi jakiejkolw iek odpow iedzialności za szkody spowodowane
niestosowaniem się przez Uczestnika do zasad Regulaminu Indyw idualnych Kart
Przedpłaconych w ydawanych przez mBank S.A.
Wszelkie opłaty i prow izje zw iązane z posługiwaniem się przekazaną Uczestnikow i
kartą płatniczą prepaid w całości obciążają Uczestnika.
4. Terminy.
Program będzie trwać od 3.01.2019 r. do 3.01.2020 r. z tym zastrzeżeniem, że prawo do
nagród dotyczy tylko urządzenia zainstalowanego przez Uczestników w okresie od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (decyduje data instalacji urządzenia potw ierdzona
dokonaniem zgłoszenia przez Uczestnika Programu) i zakupionego nie później niż
w 2018 roku.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obow iązywania Programu,
w tym skrócenia czasu jego trwania.
Uczestnicy zostaną pow iadomieni o takiej zmianie w sposób przew idziany dla
informowania o w szelkich zmianach niniejszych Zasad, opisany w pkt 11 poniżej.
5. Rejestracja montażu urządzeń.
Rejestracją mogą być objęte tylko urządzenia zakupione bezpośrednio u Autoryzowanych
Partnerów Handlow ych Organizatora i zamontowane bezpośrednio przez uczestnika
Programu (lista Autoryzowanych Partnerów dostępna na: w w w.viessmann.pl)
Uwaga: urządzenia zakupione poza oficjalnym kanałem dystrybucji Organizatora nie
będą rejestrowane w Programie Instalator. Każdy uczestnik pow inien rejestrować
montaż urządzeń Organizatora. Rejestracji dokonuje się poprzez:
a. aplikację mobilną VIESSM ANN (dostępną do pobrania na w w w.programinstalator.pl,
w sklepach: Apple Appstore, Google Play i Window s Store)
b. przesyłając M M S’em zdjęcie karty gwarancyjnej i nr urządzenia na numer telefonu
+48 782756666
c. na stronie w w w.programinstalator.pl lub w w w.viessmann-serw is.pl;

d. w ysłanie e-maila na adres info@programinstalator.pl w raz z załącznikami (przesyłając
rów nocześnie skan lub zdjęcie karty gwarancyjnej i nr urządzenia);
e. kontakt z przedstaw icielami Organizatora pod nr infolinii +48 782756666 i nadesłanie
na adres Viessmann Sp. z o.o., ul. Puław ska 41, 05-500 Piaseczno załączników.
O dacie rejestracji decyduje data w prowadzenia informacji o montażu do bazy danych
obsługujących Program dostępnej dla Uczestników Programu na stronie:
w w w.programinstalator.pl
Uczestnik ma 30 dni od daty montażu, aby dokonać poprawnej rejestracji urządzenia w Programie
Instalator lub uzupełnić poprawne dokumenty w przypadku, gdy rejestracja zostanie odrzucona.
W przypadku przesłania zgłoszenia drogą mailową lub MMS Administrator Programu zastrzega sobie
czas 10 dni roboczych na zarejestrowanie urządzenia w Programie.

8. Informacje i zapytania.
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Za zgłoszenie poszczególnych urządzeń w Programie Instalator uczestnicy Programu otrzymują punkty,
które mogą wymienić na nagrody. Lista punktowanych urządzeń zawarta jest w Załączniku nr 3.
Niewykorzystane punkty zostają anulowane wraz z końcem edycji 2019.

9. Informacje i zapytania.
Uczestnicy Programu mogą kontaktować się w sprawach dotyczących Programu
z przedstaw icielami Organizatora pod nr infolinii +48 782-756-666 w godzinach 9-17
od poniedziałku do piątku lub e-mailem pod adresem info@programinstalator.pl.
Zapytania mogą dotyczyć w szczególności informacji o przekazaniu i zamaw iania
nagród, informacji o w ysokości doładowań, itd.
10. Reklamacje.

W każdym w ypadku rejestracja określona w yżej obejmuje łącznie: informację
o zainstalowanym urządzeniu – tj. numer seryjny urządzenia będącego przedmiotem
montażu oraz kopię w ypełnionej karty gwarancyjnej zamontowanego urządzenia.
Za praw idłowo w ypełnioną kartę gwarancyjną rozumie się podanie w szystkich danych:
– Dane Firmy Sprzedającej (Autoryzowany Partner Organizatora)

Reklamacje zw iązane z udziałem w Programie można zgłaszać na adres Viessmann Sp.
z o.o., ul. Puław ska 41, 05-500 Piaseczno. Zgłoszenie reklamacyjne pow inno zaw ierać
dokładne dane Uczestnika, powód reklamacji oraz zaw ierać dopisek „ Program
Instalator“. Odpow iedź na reklamację będzie przekazywana w terminie 14 dni licząc od
dnia otrzymania reklamacji.

– Nr fabryczny urządzenia

11. Dane osobow e.

– Dane adresowe Użytkow nika (miejsce montażu) w raz z podpisem Użytkow nika

Administratorem danych osobow ych przetwarzanych w ramach niniejszego Programu
jest Organizator. Dane osobowe Uczestnika zostały przekazane dobrowolnie i będą
przetwarzane w celu praw idłowego przeprowadzenia Programu, w tym przede
w szystkim w celu w ydania nagród. Dane osobowe będą udostępniane w yłącznie
podmiotom upoważnionym na podstaw ie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich popraw iania.

– Dane Firmy M ontującej urządzenie (Uczestnik Programu Instalator)
Uwaga: w karcie gwarancyjnej edycja 2017 należy w ypełnić czytelnie punkty od 1 do 6,
a dla wcześniejszych kart konieczne jest przesłanie w ypełnionego formularza z
podaniem nr karty gwarancyjnej oraz w szystkimi danymi jak w yżej (załącznik nr 4).
6. Urządzenia.
Urządzenia produkowane przez Organizatora objęte niniejszym Programem w ymienione są w Załączniku nr 3 do niniejszych Zasad Programu INSTALATOR. Programem
objęte są jedynie nowe urządzenia zakupione na terenie RP.
7. Nagrody.
Wysokość nagród określa Załącznik nr 3 do niniejszego Programu. Przekazanie nagród
nastąpi w ciągu 20 dni od zakończenia miesiąca, w którym nastąpiła praw idłowa
rejestracja zamontowanego urządzenia.
Zgodnie z odpow iednimi przepisami prawa podatkowego w ypłacona/przekazana
nagroda stanow i dla Uczestnika przychód z działalności gospodarczej i podlega
opodatkowaniu w ramach tej działalności.
W przypadku, gdy karta została już zasilona nagrodą przyznaną bezpodstaw nie,
Organizator ma prawo żądać zw rotu bezpodstaw nie przyznanej nagrody. W przypadku
w ystąpienia przez Organizatora z takim żądaniem, Uczestnik zobow iązany jest do
zw rotu odpow iedniej kwoty nagrody w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania
Organizatora.
Przekazanie innych nagród ustanow ionych w aneksach do niniejszego Regulaminu
nastąpi na zasadach opisanych w tych Aneksach.

12. Informacje końcow e.
Niniejszy Program jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
w w w.programinstalator.pl
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Zasad Programu Instalator
w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany niniejszych Zasad Programu Instalator
będą obow iązywały po upływ ie 7 dni od dnia zaw iadomienia Uczestników Programu
pisemnie, e-mailem lub SM S-em.
Organizator nie ponosi odpow iedzialności za opóźnienia w przekazaniu nagrody
w ynikłe z przyczyn od niego niezależnych. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programem stosuje się Kodeks Cyw ilny.
Organizator ma prawo weryfikować czy Uczestnicy spełniają w ymogi niniejszych
Zasad, w szczególności poprzez żądanie dostarczenia stosow nych dokumentów
potw ierdzających, że montaż Urządzenia był przeprowadzony przez Uczestnika. Jeżeli
Uczestnicy na żądanie Organizatora nie przedłożą niezw łocznie żądanych informacji lub
dokumentów, Organizator upraw niony jest do odmow y przekazania Nagrody.
Załączniki do niniejszego Programu stanow ią jego integralną całość.
Wszelkie spory w ynikłe w zw iązku z udziałem w niniejszym Programie będą
rozstrzygane przez sąd w łaściw y dla siedziby Organizatora.
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Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
Infolinia: 801 0801 24
w w w.viessmann.pl
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