
  

PROMOCJA „GWARANCJA+6”

1. Promocja  „GWARANCJA+6”  (zwana  dalej  Promocją)  skierowana  jest  do  obecnych  użytkowników  systemów  Nexwell

(zwanych dalej Klientami), których gwarancja na sprzęt Nexwell jest aktywna na dzień przystąpienia do promocji. 

Osoby, których gwarancja na sprzęt wygasła, a są zainteresowane podobną akcją,  proszone są o wyrażenie takiej chęci

mailowo na adres: promocje@nexwell.eu celem uzyskania indywidualnej propozycji.  

2. Promocja obejmuje przedłużenie gwarancji na sprzęt Nexwell o dodatkowe 6 miesięcy na zasadach określonych poniżej. 

3. Przystąpienie do promocji należy zgłaszać mailowo pod adresem promocje@nexwell.eu. Zgłoszenie powinno zawierać: 

▪ nazwę akcji promocyjnej

▪ nazwę firmy instalacyjnej wykonującej instalację

▪ aktualny etap instalacji

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

▪ zdjęcia zainstalowanych manipulatorów szklanych produkcji Nexwell, a dokładnie: 

NXW/LITE – (297.4) WPP / (297.5) WPP LCD / (297.5) WPX / (297.3) WPD / (PL101-102,201-202) PL / (102.3) Panel LCD15,6”

FOX – (101) Fox Touch / (102) Fox Set

4. Sugestie dotyczące zdjęć:

▪ zapewnienie optymalnego oświetlania

▪ unikanie przypadkowych rozbłysków, refleksów światła, odbicia wizerunku ludzi i zwierząt

▪ kadrowanie z ujęciem otoczenia, aby widoczna była aranżacja wnętrza, w którą manipulator został wkomponowany

▪ stosowanie różnych perspektyw dla tego samego manipulatora

5. Przykładowe zdjęcia prezentowane są w załączniku nr 1.

6. Przesłane zdjęcia będą poddane weryfikacji jakościowej i merytorycznej. Niezbędne minimum zdjęć, które muszą ją przejść

pozytywnie to 15.  Sugerowane jest przesłanie większej ilości na wypadek braku pozytywnej oceny części z nich. 

7. Wraz ze zdjęciami Klient przekazuje do nich prawa autorskie na rzecz Nexwell i tym samym zezwala na wykorzystanie ich

przez Nexwell do wszelkich działań o charakterze marketingowym.

8. Po  spełnieniu  powyższych  gwarancja  na  sprzęt  Nexwell  zainstalowany budynku w Klienta  na  moment  przystąpienia  do

Promocji  zostanie  przedłużona  o  dodatkowe  6  miesięcy,  o  czym  Klient  zostanie  poinformowany  za  pośrednictwem

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

9. Nexwell  zachowa  pełną  anonimowość  na  temat  osoby,  która  wykonała  zdjęcia  oraz  dokładnej  lokalizacji  obiektu  

(z wyłączeniem informacji o województwie).

10. 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.

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

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

13. 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 – Przykładowe zdjęcia
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