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P o z nawa j ś w i at z B e r e t tą
egzotyczna wycieczka dla 1 osoby
660 pkt.
Wy p oc z n i j z B e r e t ta
O DP OCZNIJ na d M o r z em ś r ód z i em n ym
tygodniowa wycieczka dla 2 osób
550 pkt.
Wy p oc z n i j z B e r e t ta
O DP OCZNIJ na d M o r z em ś r ód z i em n ym
tygodniowa wycieczka dla 1 osoby
370 pkt.

KoD: 27006007
Analizator spalin
TESTO 320 BASIC
339 pkt.

Laptop DELL 14”
Intel Core i5-4210U, Ram 8GB, SDD 240 GB,
bateria 6-ogniskowa
356 pkt.

Walizka narzędziowa
z narzędziami
318 pkt.

iPhone 6
64 GB
356 pkt.

Odkurzacz iRobot Roomba 785
267 pkt.

Kamera sportowa
GoPro HERO4
250 pkt.

Makita
młoto-wiertarka z opcją kucia
SDS-Plus 800W
+ zestaw dłut i wierteł SDS-Plus, 17 szt.
203 pkt.

KoD: 27008423
Detektor gazu
TESTO 316-1
267 pkt.

KoD: 27006000
Miernik różnicy ciśnień TESTO 510
154 pkt.

Smartphone
Nokia Lumia 830
220 pkt.

WERA wkrętaki
zestaw
138 pkt.
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Knipex
szczypce-klucz 60 mm – 108 pkt.
szczypce-klucz 46 mm – 91 pkt.
szczypce-klucz 35 mm – 80 pkt.

KoD: 27005932
Kurtka softshell
77 pkt.

Makita
zestaw aksesoriów 92 sztuki
95 pkt.

KoD: 27005931
Bluza z kapturem
77 pkt.

Knipex
do elektroizolacji 6w1
88 pkt.

WERA
wkrętaki płaskie i PH do podbijania
73 pkt.

KoD: 27005970
Ubranie robocze
77 pkt.

Wkrętak krzyzowy PH2 długi
400mm
19 pkt.

KoD: 27008307
Kamizelka Beretta
77 pkt.

KoD: 27009964
T-shirt polo Beretta
17 pkt.

Knipex
nóż do cięcia izolacji
53 pkt.

Lampka LED Knipex
do narzędzi na magnesie
13 pkt.
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Nagroda

IV. Nagrody w Konkursie
4. Nagrodami w Konkursie są:

I. Organizator Programu
1. Organizatorem Programu jest firma RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A., ul. Księdza Ignacego Skorupki 5,
00-546 Warszawa.
II. Uczestnicy Programu
2. W programie mogą wziąć udział firmy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, będące
Autoryzowanym Instalatorem lub Autoryzowanym Serwisantem marki Beretta.
III. Czas trwania Programu
3. Program trwa od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 roku. W Programie mogą zostać zarejestrowane wszystkie
produkty wymienione w punkcie V.9. Regulaminu, oznaczone specjalną naklejką promocyjną programu, które
zostały ZAKUPIONE przez Uczestnika w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 roku.

Punkty

Poznawaj świat z Berettą - egzotyczna wycieczka dla 1 osoby

660

Wypocznij z Berettą nad Morzem Śródziemnym: tygodniowa wycieczka dla 2 osób

550

Wypocznij z Berettą nad Morzem Śródziemnym: tygodniowa wycieczka dla 1 osoby

370

Analizator spalin TESTO 320 Basic

339

Laptop Dell 14”, Intel Core i5-4210U, Ram 8GB, SDD 240GB, bateria 6-ogniskowa

356

iPhone 6 64 GB

356

Walizka z narzędziami (specyfikacja dostępna u Organizatora)

318

Odkurzacz iRobot Roomba 785

267

Kamera sportowa GoPro HERO4

250

Detektor gazu TESTO 316-1

267

Smartphone Nokia Lumia

220

Makita młoto-wiertarka z opcją kucia SDS-Plus 800W + zestaw dłut i wierteł SDS-Plus 17 sztuk

203

Miernik różnicy ciśnień TESTO 510

154

WERA wkrętaki zestaw

138

Knipex szczypce-klucz 60mm

108

Makita zestaw akcesoriuw 92 sztuki

95

Knipex szczypce-klucz 46mm

91

Knipex do elektroizolacji 6w1

88

Knipex szczypce-klucz 35mm

80

Kurtka Softshell Beretta

77

Bluza Beretta

77

Ubranie robocze Beretta

77

Kamizelka Beretta

77

WERA wkrętaki płaskie i PH do podbijania

73

Knipex nóż do cięcia izolacji

53

Wkrętak krzyżowy PH2 długi 400mm

19

T-shirt polo Beretta

17

Lampka LED do narzędzi na magnesie Knipex

13

5. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagrody w przypadku gdy podany w katalogu produkt nie będzie już
dostępny na rynku. Zmienione nagrody powinny być jak najbardziej zbliżone do prezentowanych
w katalogu nagród a ich parametry nie mogą być gorsze od podanych w Regulaminie.
V. Zasady przyznawania nagród
6. Program polega na zbieraniu przez uczestnika punktów za ZAKUPIONE w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia
2015 roku urządzenia marki BERETTA oznaczone naklejką promocyjną programu, na której umieszczony jest
specjalny kod seryjny składający się z 8 znaków.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia uczestnika o udokumentowanie zakupu zarejestrowanych
urządzeń w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, wątpliwości, a przede wszystkim w przypadku zdublowania
numeru przez minimum dwóch uczestników programu.
8. Uczestnik po otrzymaniu prośby o udokumentowanie zakupu ma 7 dni na wysłanie kserokopii faktur zakupu
listem na adres: RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń z dopiskiem PROGRAM
BERETTTA 2015 lub skanu na maila: malgorzata.grysiak@beretta.pl

15. Każdy uczestnik może ubiegać się podczas trwania programu o dowolną ilość nagród.
16. Każdy punkt może być wykorzystany w programie tylko raz.
VI. Postanowienia Końcowe
17. Program zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 stycznia 2016 roku.
Nagrody rzeczowe będą przekazane uczestnikom do końca lutego 2016 roku.

9. Urządzenia punktowane są w następujący sposób:

2

Mynute Green

12

GVS

4

Exclusive Green HE

16

Idra TOP

4

Mynute Boiler Green

17

Kolektor słoneczny

4

Zasobnik biwalentny IDRA DS 750/1000

18

Quadra II

6

Zasobnik buforowy STOR 1500M/2000

19

Ciao S

6

Zasobnik kombinowany STOR C 800/1000

20

Mynute S

6

Pompa ciepła

21

Connect

8

Zasobnik biwalentny IDRA DS 1500/2000

21

Exclusive

9

Power Plus 50

23

Zasobnik biwalentny IDRA DS 200/300/430/550

9

Exclusive Boielr Green HE

23

Ciao Green

9

Zasobnik biwalentny IDRA DS 300FI/430FI/550FI

29

Quadra Green

9

Power Plus 100

34

Zasobnik buforowy STOR 300M/500M/1000M

11

Zasobnik buforowy STOR 3000/5000

34

Fonte

14. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości
w przebiegu programu.

18. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach programu mailem na adres podany przy rejestracji.
19. Organizator nie przewiduje możliwości wykorzystania przez uczestnika nagrody w jakiejkolwiek innej formie niż
określona w regulaminie programu.
20. Nagroda niewykorzystana w terminie z przyczyn leżących po stronie uczestnika nie może być wykorzystana
w innym terminie. W takim przypadku po udokumentowaniu realności zdarzeń mających miejsce nie z jego winy
uczestnik na prawo wskazać osobę trzecią, która wejdzie w jego prawa związane z nagrodą.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania uczestników o danych uzasadniających
zakwalifikowanie do nagrody innego uczestnika.
22. Reklamacje odnoszące się i mogące wyniknąć z programu będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14
dni od daty zgłoszenia.
23. Odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek uchybień w organizacji i przebiegu samego wyjazdu ponosi
organizator wycieczki, u którego Organizator programu wykupi nagrodę.

10. Zaleganie z płatnościami w stosunku do organizatora programu dyskwalifikuje uczestnika.
11. Ewidencja Uczestników i urządzeń odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego partner.beretta.pl
w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 10 stycznia 2016 roku. Po tym okresie wprowadzanie do systemu będzie
niemożliwe.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia programu o urządzenia marki Beretta, które mogą zostać
wprowadzone na rynek w trakcie jego trwania.

12. Podstawą przyznania nagrody jest rejestracja Uczestnika w serwisie, wybór nagrody, prawidłowe
ewidencjonowanie urządzeń w ilości punktów wymaganej do przyznania wybranej nagrody.

25. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z przepisami prawa podatkowego (ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych), mówiącego o tym, że nagrody otrzymane przez podatnika
w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowią przychód z tej
działalności i muszą być opodatkowane na zasadach ogólnych.

13. Każdy zakup asortymentu marki Beretta może być zarejestrowany w konkursie tylko jeden raz. Pierszeństwo do
podwójnie wykorzystanego numeru seryjnego ma Uczestnik, który faktycznie dokonał sprzedaży urządzenia dla
klienta ostatecznego. Weryfikacja odbywać się będzie na podstawie dowodów sprzedaży.

26. Uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych przez firmę RUG Riello
Urządzenia Grzewcze S.A. i wykorzystywanie ich do celów marketingowych firmy RUG Riello Urządzenia
Grzewcze S.A. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE S.A.
87-100 Toruń, ul. Kociewska 28/30
infolinia 801 804 800
tel. 56 657 16 00, fax 56 657 16 57
info@beretta.pl, www.beretta.pl
www.panelsterowania.pl
partner.beretta.pl

