Pompa ciepła Kaisai 8kW monoblok + bufor + CWU + kompletny zestaw
montażowy + montaż, to idealne rozwiązanie dla Ciebie‼
§1 Postanowienia ogólne
1. Definicje:
Promocja – promocja pod nazwą “Pompa ciepła Kaisai 8kW monoblok + bufor +
CWU + kompletny zestaw montażowy dla 1 obiegu grzewczego + montaż, to idealne
rozwiązanie dla Ciebie‼”
Organizator – firma Solgen Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, NIP
6793116188, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000575285, e-mail: biuro@solgen.pl, tel: +48 12 307 16 14
Klient – osoba fizyczna lub prawna, dla której zostanie wykonana instalacja
fotowoltaiczna przez Solgen Sp. z o.o.
2. Okres obowiązywania Promocji: od 21 stycznia 2022 r. do wyczerpania
zapasów. Liczy się data zawarcia umowy lub inne pisemne wiążące
wyrażenie woli uczestnictwa w promocji poprzez elektroniczne środki
komunikacji.
3. Liczba zestawów promocyjnych jest ograniczona i wynosi 15 sztuk.
4. Promocja posiada ograniczenie terytorialne liczone od najbliższego z
oddziałów: Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Zabrze. Odległość miejsca
montażu od najbliższego oddziału nie może przekraczać 100km.
§2 Warunki uczestnictwa w promocji
1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient, który zawrze umowę na
dostawę i montaż Pompy ciepła Kaisai 8kW monoblok + bufor + CWU +
kompletny zestaw montażowy + montaż, z firmą Solgen Sp. z o.o. za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez wizyty przedstawiciela Solgen Sp. z
o.o.
2. Promocji podlega Pompy ciepła Kaisai 8kW monoblok + bufor + CWU +
kompletny zestaw montażowy + montaż.
3. Niezbędne informacje do przygotowania oferty Klient zobowiązany jest
dostarczyć w trakcie wywiadu telefonicznego oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
4. Promocja jest ograniczona czasowo, terytorialnie (do 100 km od najbliższego
oddziału) oraz ilościowo. Z Promocji skorzystać można w okresie
obowiązywania, tj. do 21 stycznia 2022 r. włącznie lub do wyczerpania puli
instalacji wynoszącej 15 sztuk.
5. Promocja nie obejmuje wykonania prac po stronie klienta takich jak:
- doprowadzenie zasilania do miejsca montażu urządzeń wewnątrz
budynku, zasilanie musi charakteryzować się odpowiednimi

-

-

parametrami obciążalności elektrycznej tj. przewód o przekroju
minimalnym 5x4mm2 oraz jego zabezpieczenie w postaci wyłącznika
nadprądowego o charakterystyce minimum B25A.,
wykonania postumentu dla jednostki zewnętrznej o odpowiednich
parametrach przekazanych przed montażem przez Wykonawcę,
jeżeli montaż wykonywany jest w budynku który posiadał inne źródło
grzewcze, do czasu montażu Zamawiający zobowiązany jest do jego
demontażu i usunięcia w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie
prac montażowych pompy ciepła,
układ grzewczy budynku powinien być układem zamkniętym, bądź
zostać dostosowany do ww. najpóźniej do dnia montażu,
prowadzenie rurociągów dłuższych niż 6 (sześć) metrów pomiędzy
jednostką zewnętrzną a nowo powstającą maszynownią.
prowadzenia rurociągów dłuższych niż 3 (trzy) metry pomiędzy nowo
powstałą maszynownią a miejscem wpięcia do istniejącego układu
grzewczego,

6. Promocja obejmuje montaż w zakresie:
- montaż jednostki zewnętrznej na postumencie wykonanym przez
Zamawiającego
- montaż zbiornika CWU i jego uzbrojenie
- montaż zbiornika CO i jego uzbrojenie
- montaż aparatury kontrolno zabezpieczającej układu CO oraz CWU
obejmującej filtr siatkowy, separator magnetyczny z wkładem
magnesowym, naczynie przeponowe CO, naczynie przeponowe CWU,
zawór ciśnieniowy 3bar oraz 6 bar, manometr po stronie CO oraz
CWU, odpowietrzniki automatyczne
- zawór 3-drogowy z siłownikiem automatycznym
- połączenia elektryczne komponentów do punktu zasilania
przygotowanego przez Zamawiającego
- połączenia hydrauliczne jednostki zewnętrznej z armaturą wewnątrz
budynku (max. 6 metrów)
- połączenia hydrauliczne komponentów
- połączenia hydrauliczne z istniejącą instalacją Zamawiającego (punkt
wpięcia max. 3 metry od nowopowstałej maszynowni), max. jeden
obieg grzewczy
- pierwsze uruchomienie i konfigurację układu
- szkolenie z podstawowej obsługi dla użytkownika
7. Promocja nie obejmuje elementów wyposażenia kotłowni takich jak:
- pompy obiegowe
- dodatkowe czujniki temperatury
- dodatkowe regulatory przewodowe i bezprzewodowe
- dodatkowe elementy regulacji układu hydraulicznego

8. Promocja nie obejmuje montażu dodatkowych komponentów i prac nieujętych
w regulaminie.
9. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
10. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u
Organizatora.
§3 Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Promocji.
2. Klient, który przystępuje do Promocji, akceptuje treść Regulaminu.
3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią
fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2022 r.

