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VOUCHERY
Postaw na wygodę! Vouchery kwotowe to łatwy
i wygodny sposób na przyjemne zakupy.
Wybierz swój voucher i ciesz się zakupami!

10

Voucher kwotowy 200 pln - EMPIK

pkt.

Karta prezentowa jest przeznaczona do wykorzystania w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym empik.com.

15

Voucher kwotowy 300 pln - VISTULA GROUP

pkt.

Karta Podarunkowa V&W uprawnia do zakupu towarów w sklepach stacjonarnych: Vistula, Wólczanka, Lambert.

20

Voucher kwotowy 400 pln - DOUGLAS

pkt.

Kartę można zrealizować w sklepie internetowym douglas.pl oraz we wszystkich perfumeriach Douglas w Polsce.

25

Voucher kwotowy 500 pln - APART

pkt.

Karta upominkowa do wykorzystania w sklepie online apart.pl lub w dowolnym salonie Apart.

30

Voucher kwotowy 600 pln - MEDIA EXPERT

pkt.

Karta prezentowa jest elektronicznym bonem towarowym, którym można płacić za dowolne zakupy w sklepach stacjonarnych Media Expert.

FIRMA
Postaw na profesjonalizm! Korzystaj z produktów
i urządzeń, które poprawią Twój komfort pracy.

15

Zestaw chemii profesjonalnej Cleanairix do czyszczenia klimatyzacji

pkt.

W skład zestawu wchodzi płyn gotowy Cleanairix HI-Pro Aroma R2GO 1L i koncentrat do mycia skraplaczy i parowników HI-Pro Uniwersal 5L.
HI-Pro Aroma to profesjonalny neutralizator odorów - eliminuje nieprzyjemne zapachy dymu, pleśni itp. Likwiduje również szkodliwe związki
siarkowodorowe oraz niepożądany zapach innych środków chemicznych. HI-Pro Uniwersal to skoncentrowany, uniwersalny środek przeznaczony
do czyszczenia skraplaczy, parowników, ﬁltrów powietrza. Czyści, odtłuszcza i likwiduje nieprzyjemne zapachy, nie pieni się i nie powoduje korozji.

25

Testo 405i - termoanemometr współpracujący ze smartfonem

pkt.

SmartSonda Testo 405i służy do kontroli prędkości przepływu powietrza w kanałach. Prosty w użyciu kompaktowy termoanemometr
zapewnia profesjonalny pomiar prędkości przepływu powietrza, temperatury oraz przepływu objętościowego. SmartSonda kontrolowana
jest za pomocą urządzeń mobilnych z zainstalowaną aplikacją “Testo Smart Probes App”.

45

Pompa próżniowa ROAIRVAC 1.5 R32 marki Rothenberger

pkt.

Dwustopniowa pompa próżniowa do czynników R32, służąca do próżnowania układów chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z DIN 8975.
Nadaje się do układów opartych na czynnikach z grup A1 i A2. Obudowa wysokiej jakości zapobiega uszkodzeniom. Elektrozawór uniemożliwia
zanieczyszczenie olejem w przypadku zaniku napięcia. Wakuometr z wskazówką probierczą pozwala na pełną kontrolę procesu. Zawór
wyrównawczy ogranicza ilość wilgoci w zbiorniku. Bezpiecznik termiczny chroni przed uszkodzeniem silnika. Moc silnika: 190 W.

55

Testo 770-3 - amperomierz cęgowy

pkt.

Amperomierz cęgowy Testo 770-3 gwarantuje bezdotykowy, prosty i wiarygodny pomiar na przewodach, które są gęsto ułożone. Miernik
cęgowy pozwala na wykonanie kilku wyspecjalizowanych pomiarów, takich jak pomiar prądu rozruchowego, mocy urządzenia lub prądu
jonizacji w µA. Dodatkowy adapter umożliwia również wykonanie pomiaru temperatury. Amperomierz cęgowy automatycznie rozpoznaje
i wybiera rodzaj mierzonego prądu, umożliwia też zmierzenie innych wielkości elektrycznych np.: rezystancja, ciągłość przewodu, test diody
lub pojemność kondensatora. Dzięki komunikacji Bluetooth i aplikacji na smartfona można utworzyć dokumentację z wykonanych pomiarów.

CZAS WOLNY
Postaw na emocje! Oderwij się od codzienności,
poczuj adrenalinę i moc wrażeń lub pozwól sobie
na mały relaks i złap chwilę wyciszenia i spokoju!

15

Park wodny SUNTAGO dla 2 osób

pkt.

Park wodny Suntago to wypoczynek i zabawa na najwyższym poziomie, także dla dorosłych. Ekstremalne zjeżdżalnie, komfortowe sauny oraz
basenowe bary czekają! Czeka na Was jedyna w swoim rodzaju wodna dżungla pełna atrakcji i niespodzianek na światowym poziomie! Możesz
zreklasować się w otoczeniu prawdziwych palm sprowadzonych z Florydy, Malezji i Kostaryki, odpocząć i wyciszyś się w tropikalnym lesie, a także
zanurzyć się w świecie relaksu i zadbać o dobre samopoczucie.

20

Lot widokowy szybowcem

pkt.

Interesujesz się lotnictwem? Nie boisz się nowych wyzwań? Chciałbyś przeżyć nową, niesamowitą przygodę? W takim razie lot widokowy
szybowcem jest dla Ciebie! Lot odbywa się na lotnisku Michałków koło Ostrowa Wlkp. i trwa w zależności od warunków atmosferycznych
ok. 10 minut. Wcześniej zapoznasz się z regulaminem lotniska, zasadami bezpieczeństwa oraz budową i działaniem szybowca.

25

Flyboard - 30 minutowy lot nad wodą

pkt.

Flyboard to atrakcja dla miłośników sportów wodnych.To lot nad wodą w odrzutowych butach połączonych ze skuterem wodnym wężem, który
zasysa wodę i pod wpływem generowanego ciśnienia daje możliwość uniesienia człowieka na wysokość nawet 10 m. Głównym napędem jest
turbina skutera wodnego, którym steruje instruktor i manipuluje ciśnieniem wody zgodnie z umiejętnościami uczestnika. Z atrakcji może korzystać
każdy, nie są wymagane specjalne umiejętności. Uczestnik zostaje wyposażony w buty, kamizelkę asekuracyjną oraz piankę , które amortyzują
każdy kontakt z taﬂą wody. Lot nad wodą trwa 30 minut.

30

Energylandia - pobyt dla 4 osób

pkt.

Energylandia to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 35 hektarów. Park ten
przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Strefa ekstremalna zapewni fenomenalną
rozrywkę dla wszystkich, którzy chcą zmierzyć się ze strachem - dostarcza maksimum adrenaliny, potężną dawkę radości i zabawy na
najwyższych obrotach. Strefa familijna proponuje atrakcje dla całych rodzin. Srefa Water Park naśladuje tropikalną wyspę, z mnóstwem
atrakcji, zakątków, wodnych zabaw - można tu zażyć słońca lub odpocząć w cieniu parasola i swobodnie zrelaksować się.

CZAS WOLNY
Postaw na emocje! Oderwij się od codzienności,
poczuj adrenalinę i moc wrażeń lub pozwól sobie
na mały relaks i złap chwilę wyciszenia i spokoju!

35

25-minutowy lot i skok spadochronowy w tandemie

pkt.

Emocjonujący skok z wysokości 3000 metrów! W liczbach: 15 minut szkolenia, 25 minut lotu samolotem GA 8 Airvan lub AN-2, ok. 35 sekund
wolnego spadania z prędkością 200 km/h, 5 minut szybowania z otwartą czaszą spadochronu. Na zakończenie certyﬁkat potwierdzający
wykonanie skoku spadochronowego w tandemie.

45

Romantyczny weekend dla dwojga

pkt.

Zrelaksuj się w urokliwym zakątku Karpacza, w otoczeniu zieleni. Romantyczny weekend dla dwojga to pobyt w hotelu SPA z pełnym
wyżywieniem i dostępem do strefy Welness. Kolacja przy świecach, romantyczna kąpiel dla dwojga, nieograniczony dostęp do basenu
hotelowego, jacuzzi, sauny, groty solnej to tylko niektóre z przygotowanych atrakcji.

50

Jazda za kierownicą buggy dla 2 osób

pkt.

Godzinna, terenowa jazda za kierownicą buggy 4x4 na terenie zamkniętego toru off road to wyzwanie dla każdego kierowcy. Buggy to rodzaj
ultralekkiego pojazdu rekreacyjnego, który wyposażony jest w duże koła z grubymi oponami. Pojazd o rurowej konstrukcji posiada bardzo
wytrzymałe zawieszenie i otwarte nadwozie. Wykorzystywane są w różnych dyscyplinach sportowych np. podczas pustynnych wyścigów typu
Dakar. Jazda za kierownicą czterokołowego buggy odbywa się na torze, na którym znajdują się m.in. wysokie wzniesienia, odcinki błotne, strome
zjazdy i podjazdy, rowy wodne itp. Trasa została przygotowana tak, by każdy kierowca poradził sobie z przeszkodami, jednocześnie odbywając
bardzo emocjonującą i wymagającą przejażdżkę.

65

Nocna wyprawa skuterami śnieżnymi z ogniskiem dla 4 osób

pkt.

3-godzinna wieczorna wyprawa na skuterach śnieżnych dla 4 osób w Zakopanem to piękna i niezapomniana przygoda! Pod opieką
doświadczonego przewodnika możesz wyruszyć na nocną, pełną emocji wyprawę skuterami śnieżnymi. Uczestnicy otrzymają dwuosobowe
skutery śnieżne. Ta wyprawa jest inna niż wszystkie, o czym przekonacie się będąc nocą w dzikich górskich terenach - zimowa przygoda,
gdzie w blasku księżyca dotrzesz do miejsc dostępnych tylko na skuterach śnieżnych W trakcie wyprawy planowane jest ognisko i ciepły
posiłek. Świetny pomysł na wyjazd z grupą przyjaciół.

DOM
Postaw na funkcjonalność! Wybierz produkty
codziennego użytku, które przydadzą się
w Twoim domu każdego dnia.

10

Blender BLAUPUNKT TBP601GY ze sportowym bidonem

pkt.

Idealny dla aktywnych! Blender kielichowy BLAUPUNKT to wyjątkowe rozwiązanie dla entuzjastów zdrowego odżywiania, a także dla wszystkich
żyjących w pośpiechu. Silnik o mocy 700 W zapewni komfort w trakcie przetwarzania owoców i warzyw. Rozdrabniaczem z misą z podwójnym
rzędami ostrzy można pokroić znaczną ilość składników.W zestawie znajdują się dwie szczelne, trytanowe butelki, które mogą służyć za kubki
lub bidon, dopełniający komfort użytkowania. Do zestawu dołączany jest również młynek do kawy.

10

Zestaw 180 herbat w skrzynce i dwa stylowe kubki

pkt.

Elegancka skrzynka Sir William's zawiera 12 smaków wysokogatunkowych herbat z linii Sir William's Tea (klasyczne i aromatyzowane),
czyli łącznie 180 saszetek! Ponadto w zestawie są też dwa kubki z tej samej linii z talerzykiem i pokrywką ułatwiającą parzenie herbaty.
Doskonały produkt dla smakoszy herbat!

15

Głośnik mobilny SONY SRS-XB22B

pkt.

Głośnik przenośny SONY SRS-XB22 obsługuje technologię Live Sound. Dodatkowym plusem jest odporność na wodę i pył. Głośnik ma możliwość
emitowania kolorowego światła. Posiada także funkcję Extra Bass™, która wzbogaca brzmienie niskich tonów. Wbudowany akumulator pozwala
na pracę urządzenia nawet do 12 godzin.

20

Golarka elektryczna Philips AquaTouch

pkt.

Golarka elektryczna AquaTouch to bezpieczne golenie na sucho i mokro. System ostrzy Multi Precision z głowicami o okrągłym proﬁlu
został zaprojektowany z myślą o łatwym przesuwaniu się po skórze i jej ochronie. Głowice poruszające się w 5 kierunkach oraz podwójne
ostrze systemu Super Lift & Cut Action zapewniają szybkie i dokładne golenie. Golarka pracuje w trybie bezprzewodowym 45 minut.

25

Kamera sportowa GOXTREME Impulse 4K

pkt.

Kamera Impulse 4K uchwytuje wspaniałe zdjęcia i obrazy do 16MP w ultraszerokim kącie 170 stopni. Wiele ustawień, takich jak time-lapse,
zwolnione tempo, funkcja zdjęć seryjnych, zapewnia pełną kontrolę nad zdjęciami. Zintegrowany ekran dotykowy wyraźnie pokazuje zdjęcia i ﬁlmy,
moduł WiFi pozwala na obsługę aparatu na odległość, a podczas korzystania ze smartfona umożliwia szybkie udostępnianie wideo. W zestawie:
adapter na statyw, futerał wodoszczelny, kabel USB, mocowanie na kask, pilot zdalnego sterowania oraz uchwyt na rower.

DOM
Postaw na funkcjonalność! Wybierz produkty
codziennego użytku, które przydadzą się
w Twoim domu każdego dnia.

30

Rower magnetyczny B650 Energetic Body

pkt.

Lekki i kompaktowy rower treningowy Energetic Body z oporem magnetycznym zapewnia cichą i płynną pracę. Waga koła zamachowego 7kg
oferuje szerokie treningowe możliwości. Do dyspozycji jest 8 stopni oporu. O komfort treningu dba wygodne siodełko, które można regulować. Na
uchwytach umieszczono sensory dotykowe mierzące puls. Wyświetlacz informuje o czasie treningu, prędkości, liczbie spalonych kalorii.

40

Grill ogrodowy RAVANSON GO-2

pkt.

Grill ogrodowy gazowy marki RAVANSON wyposażony jest w dwa palniki o mocy 3kW oraz jeden palnik boczny 4kW. Do dyspozycji są
2 żeliwne ruszty. Urządzenie posiada termometr ze stali nierdzewnej. Użytkowanie ułatwiają 2 duże kółka oraz praktyczna półka boczna.
Grill Ravanson to doskonały wybór dla każdego miłośnika grillowania, usatysfakcjonuje nawet najbardziej wymagających użytkowników.

50

Zestaw walizek Wittchen

pkt.

Zestaw 3 walizek podróżnych, wykonanych z polikarbonu o porowatej strukturze. Walizki wyposażone są w 4 podwójne kółka ułatwiające
manewrowanie, wysuwany uchwyt i gumową rączkę ułatwiającą przenoszenie bagażu. Komora główna posiada regulowane pasy zabezpieczające
ubrania przed przemieszczaniem oraz liczne kieszenie zamykane na suwak.

60

Ekspres automatyczny PHILIPS EP2220/10

pkt.

Ekspres automatyczny PHILIPS zapewnia doskonałą kawę i zachwyca wzornictwem. Intuicyjny panel sterowania umożliwia łatwe wybranie
ulubionego rodzaju kawy. Trwałe, ceramiczne młynki mają 12 ustawień, dzięki czemu ziarna kawy można zmielić w dowolny sposób - od
bardzo drobno mielonej po grubo mieloną. System Aroma Extract zapewnia optymalną równowagę pomiędzy temperaturą parzenia,
a ekstrakcją aromatu. Klasyczny spieniacz do mleka wytwarza parę i pozwala przygotować spienione mleko.

75

Konsola SONY PlayStation 4 PRO 1TB

pkt.

Zagraj w najnowsze przebojowe gry dostępne wyłącznie na PlayStation w jakości 4K. Oglądaj ulubione materiały rozrywkowe z niesamowicie
szczegółowym obrazem z serwisów streamingowych obsługujących 4K. PS4 Pro ma dwa razy mocniejszy procesor graﬁczny niż standardowe Ps4.
W grach na PS4 Pro twarze postaci są niezwykle realistyczne. Wiele z najlepszych gier PS4 korzysta z dodatkowej mocy dzięki ulepszeniom Ps4
Pro, które zapewniają lepszą wydajność w grach.

REGULAMIN
Regulamin programu lojalnościowego i warunki
uczestnictwa w promocji „Akcja KLIMATYZACJA”

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie "AKCJA KLIMATYZACJA 2020" POŁĄCZONEJ Z
PROGRAMEM LOJALNOŚCIOWYM, zwanej dalej „Promocją”, jest Wenteo Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 62, 63-400 Ostrów
Wielkopolski, NIP 6222779553, REGON 301987602, KRS Nr 0000404390, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników za zakup KLIMATYZATORÓW. Akcja promocji obowiązuje w hurtowniach
w Ostrowie Wielkopolskim, Koninie i Lesznie.
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

II

Warunki Uczestnictwa i przebiegu promocji

1. Promocja przeznaczona jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą (ﬁrmy instalacyjne), które w okresie
promocyjnym dokonają zakupów KLIMATYZATORÓW dowolnej marki dostępnej w ofercie Wenteo na łączną kwotę
minimum 10 000 zł ne o.
2. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji dokonać zakupu urządzeń na łączną
kwotę minimum 10 000 zł ne o.
3. Wydana na zakup urządzeń kwota 1000 zł ne o przelicza się na 1 punkt w programie lojalnościowym.
4. Po zebraniu odpowiedniej liczby punktów, uczestnik promocji może dokonać wyboru nagrody z katalogu nagród.
5. Uczestnik promocji może otrzymać więcej niż 1 nagrodę z katalogu nagród, jeśli zebrana ilość punktów pozwala na
wybór więcej niż 1 nagrody.
6. Punkty naliczone zostaną po zakończeniu trwania promocji, a informacja o nich zostanie przekazana przez opiekuna
handlowego nie później niż do 30 września 2020 r.
7. Warunkiem naliczenia punktów za zakupione urządzenia jest opłacenie faktur za produkty biorące udział w promocji,
najpóźniej do dnia 30 września. Ponadto, uczestnik nie może posiadać żadnych innych faktur po przekroczeniu terminu
płatności.
8. Uczestnik po wybraniu nagrody za uzyskane punkty jest zobowiązany do poinformowania o tym swojego opiekuna
handlowego do 10 października 2020 r.
9. Wybrane nagrody wydane zostaną w miejscu zakupu lub zostaną przesłane kurierem, nie później niż do 30
października 2020 r.
10. Wydanie nagrody nastąpi na podstawie faktury VAT i zostanie obciążone kwotą 1zł.
11. W przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru objętego promocją - nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
Sprzedaży.
12. Udział w promocji „Akcja KLIMATYZACJA” nie wyklucza brania udziału w innych promocjach organizowanych w tym
samym czasie bezpośrednio przez producentów urządzeń.

III

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie i przesłać na
adres siedziby ﬁrmy: Wenteo Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 62, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z dopiskiem „Dotyczy
promocji”.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie
reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ich otrzymania. Uczestnik o
sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.

IV Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wenteo.pl oraz w siedzibie i oddziałach ﬁrmy Wenteo
Sp. z o.o.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian nagród, co do modelu, ﬁrmy, z zachowaniem wartości wybranej nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania
przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

