Moc nagród dla energo-ekip!

om w systemie Ytong i Silka….
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Bloczki Silka
Zaprawa murarska Silka Ytong

Kształtki U Ytong

…a moc nagród będzie z Tobą!
Prowadnica
kątowa i rylec

Piła widiowa

Zestaw 3 kielni
do wyboru

Komplet odzieży roboczej

Chcąc odebrać nagrodę, do swojego zgłoszenia
dołącz zdjęcie energo-domu: wyślij na maila
energomocni@xella.com
Zarejestruj się na www.energomocni.pl,
zgłaszaj budowy szybciej i łatwiej!

2 pary ogrodniczek
+ 2 koszulki

Paca i strug

Warunki promocji „Moc nagród dla energo-ekip”
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Organizatorem promocji jest Xella Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Pilchowicka 9/11 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303162; kapitał zakładowy Spółki 341.488.000,00 zł.; NIP 5252422430,
REGON: 141349443. Koordynacją promocji zajmuje się Biuro Obsługi Klienta, ul. Bohaterów
Westerplatte 1, 07-401 Ostrołęka, infolinia
801 122 227, energomocni@xella.com.
Promocja prowadzona jest pod hasłem „Energomocni – Moc nagród dla energo-ekip! ”.
Promocja skierowana jest do Przedsiębiorców
– budowlanych ﬁrm wykonawczych, budujących
domy jednorodzinne na zlecenie klientów indywidualnych w Systemie Ytong i/lub Silka.
Promocja obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy
organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest pisemne zgłoszenie realizowanej od lipca 2014 r.
budowy w Systemie Ytong i/lub Silka – oznacza
to, że do budowy domu wykorzystane muszą być
bloczki Ytong i/lub Silka razem z systemową
zaprawą murarską Ytong Silka oraz systemowymi nadprożami i/lub kształtkami U Ytong.
Zgłoszenie może odbyć się poprzez wysłanie
na adres Xella Polska Sp. z o.o. ul. Bohaterów
Westerplatte 1, 07-401 Ostrołęka zgłoszenia
w formie drukowanej oraz dosłanie na adres
mailowy: energomocni@xella.com zdjęcia dokumentującego realizowaną budowę oraz na platformie www.energomocni.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać: adres budowy,
termin rozpoczęcia (lub zakończenia) budowy,
dane ﬁrmy handlowej, w której zakupiony był
materiał, dane zgłaszającej ﬁrmy wykonawczej
(imię, nazwisko, nazwa ﬁrmy, adres, e-mail oraz
obowiązkowo numer telefonu).
Zgłaszająca się ﬁrma wykonawcza, spełniająca
warunki promocji, otrzymuje nagrodę, którą
sama wybierze. Za zgłoszenie jednego domu
wybudowanego w Systemie Ytong i/lub Silka
do wyboru jest jedna spośród wymienionych
nagród: zestaw trzech kielni o wybranych przez
ﬁrmę wykonawczą szerokościach; piła widiowa;
prowadnica kątowa i rylec; paca i strug; komplet
odzieży roboczej – spodnie ogrodniczki i bluza
wraz z czapką; 2 pary spodni ogrodniczek i 2 koszulki.
Nagrody rzeczowe zostaną wysłane uczestnikom
promocji na koszt organizatora, na wskazany

pisemnie w zgłoszeniu adres wyłącznie na terytorium RP. Nieodebranie nagrody dostarczonej pod wskazany adres, traktowane jest jako
zrzeczenie się nagrody.
10. Przy odbiorze nagrody uczestnik promocji jest
zobowiązany do wypełnienia protokołu odbioru
nagrody i oddania go pracownikowi ﬁrmy Xella
Polska Sp. z o.o. lub kurierowi.
11. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo
do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę ani do zastrzeżenie szczególnych jej właściwości. Zdjęcia nagród mają
charakter poglądowy stąd rzeczywisty wygląd
nagród przesłanych do uczestników promocji
może nieznacznie różnić się od nagród prezentowanych na tychże zdjęciach.
12. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia
deklarowanej budowy zgłoszonej do promocji
ze stanem faktycznym przed przyznaniem nagrody.
13. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w przypadku uzasadnionych skarg
klienta na wykonawstwo ﬁrmy wykonawczej
– uczestnika promocji.
14. Reklamacje co do przebiegu promocji mogą być
składane pod rygorem nieważności wyłącznie
na piśmie – faksem pod nr 29 76 70 295 lub
adres e-mail energomocni@xella.com najpóźniej
w terminie 7 dni od daty doręczenia nagrody. Nie
złożenie reklamacji w podanym termie oznacza
zrzeczenie się przez uczestnika wszelkich roszczeń.
15. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad
promocji, Xella Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie
prawo do interpretacji przedstawionych tu zasad
i warunków.
16. Xella Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
zmiany nagród oraz zasad promocji w trakcie jej
trwania, z tym zastrzeżeniem, że wprowadzone
zmiany nie będą dotyczyć osób, które dokonały
skutecznego zgłoszenia. Xella Polska Sp. z o.o.
ma prawo odwołać promocję. Wszyscy jej uczestnicy zostaną o tym powiadomieni.
17. Biorący udział w promocji uczestnik potwierdza,
że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.
Xella Polska Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta:
ul. Bohaterów Westerplatte 1
07-401 Ostrołęka
tel. 29 76 70 360, fax 29 76 70 295
infolinia: 801 122 227
energomocni@xella.com
www.energomocni.pl



Moc nagród dla energo-ekip!

Im więcej energo-domów masz na koncie,
tym więcej nagród odbierzesz.
Za każdy dom wybudowany w systemie Ytong i Silka
(bloczki Ytong/Silka + zaprawa murarska Ytong Silka + nadproża Ytong/kształtki U Ytong)

wybierz jedną nagrodę – swój wybór zaznacz krzyżykiem.

Prowadnica
kątowa i rylec

Paca
i strug

Zestaw 3 kielni do wyboru
– wpisz rozmiar .........……................…

Kupon do oderwania

Piła widiowa

Komplet odzieży roboczej
(bluza + ogrodniczki + czapka)
– wpisz rozmiar ……….........

2 pary ogrodniczek + 2 koszulki
– wpisz rozmiar ……….........

Chcąc odebrać nagrodę, do swojego zgłoszenia dołącz zdjęcie energo-domu:
wyślij na maila energomocni@xella.com
Zarejestruj się na www.energomocni.pl, zgłaszaj budowy szybciej i łatwiej!

ZGŁOSZENIE DO PROMOCJI „MOC NAGRÓD DLA ENERGO-EKIP”

NIE

NIE

...................................
Podpis

TAK

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych dotyczących produktów znajdujących
się w ofercie Xella Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na podany adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU
nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

TAK

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez ﬁrmę Xella Polska
Sp. z o.o., 02–175 Warszawa, ul. Pilchowicka 9/11 (zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych, tekst jednolity DzU 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 3 i 4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto użytkownikowi
przysługuje prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz do ich zmiany. Wyrażenie przez uczestnika
promocji zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych jest dobrowolne i nie
ma wpływu na przyznanie uczestnikowi nagrody.

.........................................................................................................................
numer telefonu i adres e-mail

.........................................................................................................................
Adres

.........................................................................................................................
Imię, nazwisko (nazwa ﬁrmy)

WYKONAWCA

.........................................................................................................................
Nazwa i adres ﬁrmy handlowej

.........................................................................................................................
Wykorzystane produkty Ytong, Silka, Multipor

.........................................................................................................................
Termin rozpoczęcia budowy

.........................................................................................................................
Adres budowy

BUDOWA

07-401 Ostrołęka

ul. Bohaterów Westerplatte 1

Biuro Obsługi Klienta

Xella Polska Sp. z o.o.

Zarejestruj się
na energomocni.pl.
Zgłaszaj budowy
łatwiej
i szybciej!

OPŁATA PRZERZUCONA
NA ADRESATA
umowa nr 5 CP/
RPH-13-3/2010/OA
z dn. 20.01.2010

