
Pracuj z nami cały rok
i wyjedź do Emiratów Arabskich!



AKCJA PROMOCYJNA „Konferencja dla najlepszych”
Obowiązuje od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Regulamin promocji
„Konferencja dla najlepszych”
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Kod Nazwa kotła kondensacyjnego

20096189 MYNUTE BOILER GREEN 25 B.S.I.

20096190 MYNUTE BOILER GREEN 32 B.S.I.

20095565 MYNUTE GREEN 15 R.S.I. E

20111453 MYNUTE GREEN 20 R.S.I. E

20095557 MYNUTE GREEN 25 C.S.I. E

20095559 MYNUTE GREEN 25 R.S.I. E

20095566 MYNUTE GREEN 35 R.S.I. E

20023094 EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.

20104060 EXCLUSIVE GREEN E 25 C.S.I.

20104062 EXCLUSIVE GREEN E 25 R.S.I.

20106642 EXCLUSIVE GREEN E 35 R.S.I.

20114815 POWER X 50 R.S.I

27005945 POWER PLUS 100M

27005946 POWER PLUS 100S

27005943 POWER PLUS 50M

20107464 POWER PLUS BOX 1002 P INT

20107472 POWER PLUS BOX 1003 P INT

20107478 POWER PLUS BOX 1004 P INT

I. Organizator
 Organizatorem Akcji Promocyjnej jest RUG Riello Urządzenia 

Grzewcze S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy ks. Ignacego 
Skorupki 5.

II. Uczestnicy
1. Uczestnikami Akcji Promocyjnej są Autoryzowani Instalatorzy Be-

retta oraz Autoryzowani Serwisanci Beretta z ważną autoryzacją.
2. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału firmy związane z 

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. umową dilerską lub umową 
grupową.

III. Czas trwania
1. Akcja Promocyjna „Konferencja dla najlepszych” trwa od 1.01.2017 r. 

do 31.12.2017 r.
2. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział wszystkie produkty ujęte 

w punkcie IV. Regulaminu.

IV. Lista urządzeń biorących udział w promocji

V. Nagrody w Akcji Promocyjnej
1. Nagrodą w Akcji Promocyjnej „Konferencja dla najlepszych” jest 

wyjazd na Konferencję produktową marki Beretta.
2. Zaproszenie na Konferencję jest wystawiane imiennie na osobę 

rejestrującą montaże i nie może być przekazane innej osobie.

VI. Zasady udziału w Akcji Promocyjnej
1. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej należy zarejestrować mini-

mum 5 urządzeń objętych promocją w systemie rejestracji urzą-
dzeń na stronie www.beretta.pl w zakładce „Rejestracja urządzeń” 
/ „przez instalatora”.

VII. Zasady przyznawania nagród
1. W Konferencji udział weźmie 30 najlepszych firm (osób), które 

w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.:
 a) Uzyskają najwyższą wartość zamontowanych i zarejestrowanych 

urządzeń (netto katalog) na stronie www.beretta.pl w zakładce  
„Rejestracja urządzeń” / „przez instalatora”.

 b) Pierwszych dziesięć osób (z najwyższą wartością urządzeń) bę-
dzie mogło pojechać wspólnie z pracownikiem hurtowni, w której 
zakupiły minimum 50% produktów objętych promocją (weryfikacja 
nastąpi na podstawie faktur zakupu).

 c) W przypadku identycznych wartości produktów liczyć będzie się 
największa liczba zarejestrowanych urządzeń.

VIII.  Postanowienia końcowe
1. Akcja Promocyjna zostanie rozstrzygnięta do 31 stycznia 2018 roku.
2. Organizator nie przewiduje możliwości wykorzystania przez Uczestnika 

nagrody w  jakiejkolwiek innej formie niż określona w Regulaminie Akcji 
Promocyjnej.

3. Nagroda niewykorzystana w terminie z przyczyn leżących po stronie 
Uczestnika nie może być wykorzystana w innym terminie.

4. Uczestnik po otrzymaniu nagrody zobowiązany jest poinformować 
Organizatora w terminie 30 dni od otrzymania nagrody czy będzie 
chciał z niej skorzystać lub zrezygnować. Jeżeli Uczestnik nie poin-
formował Organizatora o swojej decyzji skorzystania lub rezygnacji 
z nagrody w terminie do 30 dni Organizator zastrzega sobie prawo 
do zatrzymania nagrody i przekazania jej innemu Uczestnikowi.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania Uczestni-
ków o danych uzasadniających zakwalifikowanie do nagrody innego 
Uczestnika.

6. Uczestnik Akcji Promocyjnej:
 a) nieprowadzący działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu 

podatkiem od osób fizycznych (art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych). Ponadto Uczestnik jest zobowią-
zany do wpłaty na rzecz RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 
zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości 
nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2);

 b) prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany rozliczyć 
przychód od wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych 
nieodpłatnych świadczeń, pod warunkiem, że są związane z prowa-
dzoną działalnością (art. 14 ust. 2, pkt 8).

7. Reklamacje odnoszące się i mogące wyniknąć z konkursu będą roz-
strzygane przez Organizatora w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

8. Odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek uchybień w organizacji 
i przebiegu samego wyjazdu ponosi organizator wycieczki, u którego 
Organizator konkursu wykupi nagrodę.

9. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyj-
nej jest Organizator. Dane Uczestników Akcji Promocyjnej podlegają 
ochronie zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych oso-
bowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
Dane Uczestników Akcji Promocyjnej będą przetwarzane wyłącznie 
w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

Chcesz wiedzieć więcej?
Wejdź na www.beretta.pl

lub zadzwoń na infolinię 801 044 804, tel. +48 56 663 79 99 (z tel. kom.)


