
REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ „AKCJA PUNKTACJA” 

Na podstawie pkt 4.15. regulaminu konkursu pn. ”Danfoss Lider” (dalej: Konkurs) Organizator 

postanawia przeprowadzić dodatkową akcję aktywizującą, zgodnie z następującymi zasadami: 

§ 1. 

 ZASADY AKCJI 

1. Dodatkowa akcja pn. „Akcja punktacja” (dalej: „Akcja”) przeprowadzana jest w okresie od 10 

maja 2021 r. do 30 lipca 2021 r. Jest to okres, w którym Organizator przyznaje dodatkowe 

punkty za dokonywanie zakupowych, które uczestnik zobowiązany jest rejestrować zgodnie z 

zasadami opisanymi w Regulaminie Konkursu. 

2. Akcja skierowana jest do obecnych Uczestników Konkursu, jak również tych, którzy przystąpią do 

Konkursu w okresie trwania Akcji. 

3. Punkty w ramach Akcji przyznawane są zgodnie z zasadą, że za każde  

zgromadzone 10 punktów uczestnik otrzymuje premię pieniężną w wysokości 1 zł.  

Organizator w ramach Akcji premiuje: 

a) zakup wszystkich produktów premiowanych w Konkursie dokonany w czasie trwania Akcji 

poprzez przemnożenie x2 liczby punktów przypisanych do zakupionego produktu zgodnie z 

załącznikiem 2 do regulaminu Konkursu „Produkty promowane w konkursie i ich wartości 

punktowe”; 

b) zakup wszystkich produktów premiowanych w Konkursie dokonany w czasie trwania Akcji, w 

konkretnym wskazanym dla danej kategorii produktowej cyklu, poprzez przemnożenie x3 

liczby punktów przypisanych do zakupionego produktu wg punktacji w Konkursie. 

 

cykl 
Kategoria premiowana  

w danym cyklu 
Okres trwania cyklu Punktacja 

1 Filtry odwadniacze 
Wzierniki 

10.05 - 21.05 x3 

2 Presostaty/Termostaty 
Zawory elektromagnetyczne 

24.05 - 04.06 x3 

3 Zawory wodne 
Termostatyczne zawory rozprężne 

07.06 - 18.06 x3 

4 Agregaty skraplające 21.06 - 02.07 x3 

5 Sprężarki spiralne do pomp ciepła 05.07- 16.07 x3 

6 Agregaty skraplające 
Sprężarki spiralne klimatyzacyjne 

19.07 - 30.07 x3 

 

c) Za zarejestrowanie poprawnie min. 1 fv zawierającej produkty promowane w czasie trwania 

Akcji – dla pierwszych 30 uczestników, którzy tego dokonają – koszulka z nadrukiem. 

  

4. Maksymalna wartość punktów za dokonanie zakupu produktów premiowanych w Konkursie, 

zakupionych w czasie trwania akcji wynosi x3 wartości punktów wykazanych w załączniku 2 do 

regulaminu Konkursu „Produkty promowane w konkursie i ich wartości punktowe”. 



5. Liczba nagród w konkursie, tj. liczba punktów do zdobycia przez uczestników Konkursu jest 

ograniczona i wynosi 150 000 punktów. Po przekroczeniu limitu dodatkowej puli punktów 

150 000, dodatkowe punkty przestaną być naliczane. 

 

6. Punkty przyznawane w ramach Akcji zostaną dodane do Rankingu prowadzonego w Konkursie. 

Premie pieniężne wypłacone zostaną w sposób opisany w regulaminie Konkursu w terminie 30 

dni od dnia zakończenia danego miesiąca w okresie trwania Akcji. 

 

§ 2.  

POSTANOWIENIA POZOSTAŁE 

1. Wszelkie pozostałe postanowienia dotyczące zasad organizacji oraz uczestnictwa w Akcji, w tym 

szczególnie sposobu ewidencjonowania dokonywanych zakupów (rejestracji faktur 

zakupowych), zasad rozliczenia przyznanych premii pieniężnych na gruncie przepisów 

podatkowych, zgłaszania reklamacji itp., które zostały określone w Regulaminie Konkursu 

stosuje się odpowiednio do organizacji Akcji. 

2. Słowa pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszym regulaminie należy rozumieć w taki 

sposób, w jaki zostały zdefiniowane w Regulaminie Konkursu.  

3. Regulamin Akcji wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia i opublikowania na stronie internetowej 

Konkursu. 

 


