
  

PROMOCJA „GWARANCJA+12”

1. Promocja  „GWARANCJA+12”  (zwana  dalej  Promocją)  skierowana  jest  do  przyszłych  oraz  będących  w trakcie  instalacji

użytkowników  systemów  Nexwell  (zwanych  dalej  Klientami),  mających  możliwość  i  miejsce  na  ekspozycję  baneru

reklamowego Nexwell. 

2. Promocja obejmuje przedłużenie gwarancji na sprzęt Nexwell o dodatkowe 12 miesięcy na zasadach określonych poniżej. 

3. Baner zostanie dostarczony bezpłatnie przez Nexwell na wskazany przez Klienta adres.

4. Wymiary oraz wizualizacja baneru prezentowane są w załączniku nr 1. 

5. Chęć udziału w promocji należy zgłaszać mailowo pod adresem promocje@nexwell.eu. Zgłoszenie powinno zawierać: 

▪ nazwę akcji promocyjnej 

▪ nazwę firmy instalacyjnej wykonującej instalację 

▪ aktualny etap instalacji 

▪ adres dostawy baneru wraz numerem telefonu dla kuriera

▪ źródło informacji o Promocji (np. media społecznościowe, www, inne – jakie?)

6. Baner powinien wisieć w widocznym miejscu (np.  ściana domu, ogrodzenie, balkon) tak, aby był łatwo dostrzegalny spoza

terenu działki, na której jest eksponowany. 

7. Minimalny czas ekspozycji baneru – co najmniej 4 miesiące od momentu zamocowania. 

8. Nexwell zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecności baneru.

9. Potwierdzenie rozpoczęcia  ekspozycji  baneru należy przesłać w postaci  zdjęcia wykonanego spoza terenu działki,  które

obrazuje zamocowanie i widoczność baneru. Zdjęcie należy przesłać na adres promocje@nexwell.eu. 

10. Po spełnieniu powyższych gwarancja na sprzęt Nexwell instalowany w budynku Klienta, zakupiony przed przystąpieniem do

Promocji oraz w trakcie okresu ekspozycji baneru, zostanie przedłużona o dodatkowe 12 miesięcy, o czym Klient zostanie

poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres, z którego zostało przesłane zgłoszenie. 

11. Firma Nexwell zastrzega sobie prawo do zmiany lub zerwania warunków wynikających z Promocji w przypadku, gdy Klient

dopuści się nadużyć lub czynności naruszających dobre imię marki Nexwell.

12. Klient może eksponować większą liczbę banerów na jednej inwestycji, jednak maksymalne przedłużenie gwarancji z tytułu

Promocji wynosi 1 rok. 

13. Klient może skorzystać z Promocji jednorazowo dla każdej z inwestycji, na której instalowany jest system Nexwell. 

14. W przypadku zniszczenia baneru (wiatry,  prace budowlane, itp.),  które uniemożliwi ekspozycję,  Klient  zobowiązany jest

niezwłocznie powiadomić o  tym fakcie Nexwell,  celem podjęcia  decyzji  o ewentualnym przesłaniu  kolejnego,  płatnego

w tym wypadku egzemplarza. 

15. Po okresie ekspozycji Klient zobowiązany jest do zwrotu baneru Nexwell. Forma zwrotu jest dowolna.  

16. Promocja może być łączona się z innymi promocjami Nexwell. 

17. Nexwell zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w czasie jej trwania, po upływie 7 dni od daty ogłoszenia takiej

informacji w mediach społecznościowych i/lub na stronie www.nexwell.eu (Aktualności). 
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Załącznik nr 1 – Wizualizacja przykładowego baneru reklamowego Nexwell

               Wymiary: ok. 200cm (S) x 120cm (W)
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