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VOUCHERY

10
pkt.

20
pkt.

15
pkt.

Voucher kwotowy 400 pln - DECATHLON

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

Voucher kwotowy 200 pln - EMPIK

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

Karta Podarunkowa Decathlon uprawnia do zakupu towarów w sklepach stacjonarnych oraz online na decathlon.pl. 

Voucher kwotowy 300 pln - DOUGLAS

25
pkt.

Voucher kwotowy 500 pln - APART

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

Postaw na wygodę! Vouchery kwotowe to łatwy

i wygodny sposób na przyjemne zakupy.

Wybierz swój voucher i ciesz się zakupami!

 

30
pkt.

Voucher kwotowy 600 pln - MEDIA EXPERT

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

50
pkt.

Voucher kwotowy 1000 pln - WENTEO

Bon prezentowy do wykorzystania na dowolne zakupy we wszystkich oddziałach hurtowni Wenteo oraz w Strefie Instalatora B2B.



FIRMA

10
pkt.

Niszczarka HAMA Premium X8CD

Niszczarka HAMA Premium X8CD to obowiązkowy element wyposażenia każdego domu i biura. Urządzenie niszczy nie tylko papier, ale
też plastikowe karty oraz płyty CD, DVD i Blu-ray. Niszczarka została wyposażona w czujnik na podczerwień, który uruchamia ją w chwili
wsuwania kartki i wyłącza ją po zakończeniu cięcia.  Wysokiej jakości stalowe noże dają możliwość niszczenia dokumentów z zszywkami.

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 - usuwa nieprzyjemne zapachy m.in. dymu, pleśni; likwiduje szkodliwe związki siarkowodorowe.
HI-Pro Uniwersal to skoncentrowany, uniwersalny środek przeznaczony do czyszczenia skraplaczy, parowników, filtrów powietrza.

10
pkt.

Zestaw chemii profesjonalnej Cleanairix do czyszczenia klimatyzacji

40
pkt.

Laserowa drukarka LEXMARK C3224DW

Niezawodna, szybka i trwała drukarka Lexmark C3224dw zapewni najwyższą jakość i szybkość wydruku. Posiada wbudowane porty USB,
Ethernet, technologie Mopria i AirPrint oraz moduł Wi-Fi pozwalający drukować z urządzeń mobilnych. Intensywny kolor możliwy jest dzięki 
wydajnemu tonerowi Unison Lexmark. Standardem jest automatyczne drukowanie dwustronne oraz zintegrowany tryb oszczędzania energii. 

Postaw na profesjonalizm! Korzystaj z produktów

i urządzeń, które poprawią Twój komfort pracy.

 

Drabina aluminiowa wielofunkcyjna KRAUSE 3x7

Drabina aluminiowa wielofunkcyjna Krause Corda z 7 stopniami to produkt doskonale sprawdzający się na placu budowy lub podczas remontu. 
Trójelementowa budowa sprawia, że może ona być stosowana jako drabina przystawna, wolnostojąca lub rozsuwana. Drabina posiada wbudowany
poprzeczny stabilizator oraz antypoślizgowe nakładki na końcach, dzięki którym drabina pozostaje stabilna na każdej powierzchni.

20
pkt.

85
pkt.

Zestaw SmartSond do pomiarów w systemach VAC

Zestaw dedykowany serwisantom klimatyzacji zawiera 4 przyrządy pomiarowe do najważniejszych zadań pomiarowych. W składzie: testo 405i
- termoanemometr, testo 410i - anemometr wiatraczkowy, testo 605i - termohigrometr i testo 805i - pirometr. Całość zapakowana w walizce
na SmartSondy. Sondy działają z aplikacją Testo Smart Probes App zapewniającą intuicyjne menu pomiarowe do: przepływu objętościowego,
automatycznego obliczania punktu rosy i temperatury „mokrego termometru”, wykrywania obszarów podatnych na wystąpienie wilgoci.



CZAS WOLNY

15
pkt.

20
pkt.

Dowolny zabieg relaksacyjny w gabinecie Yasumi

Zadbaj o dobre samopoczucie w sieci renomowanych gabinetów profesjonalnej pielęgnacji twarzy i ciała Yasumi.  Wizyta w gabinecie Yasumi jest
idealnym wyborem dla wszystkich, którzy potrzebują odprężenia, relaksu, a także dla ceniących komfort, doskonałe samopoczucie i piękny wygląd. 
Każdy gabinet Yasumi oferuje szeroki wachlarz zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, modelujących sylwetkę, a także relaksacyjnych. Bon upominkowy
o wartości 300 zł można wykorzystać na dowolny zabieg w gabinecie Yasumi w całej Polsce.

Zbierz grupę swoich przyjaciół lub pracowników i poznajcie razem prawdziwy smak adrenaliny! Uzbrojeni po zęby, w pełnym ekwipunku,
z magazynkiem kulek z kolorową farbą przekonacie się, że przeżycia to najlepszy prezent. Paintball to gra, która niesie ze sobą spory
dreszcz emocji, a przy tym niewielkie ryzyko. Dzięki niej ćwiczycie refleks, koordynację ruchów, spostrzegawczość, ale przede wszystkim
będziecie się doskonale bawić. Każdy uczestnik otrzyma obowiązkowe wyposażenie: 200 kulek, mundur, marker i maskę.

30
pkt.

Rodzinny weekend w Warszawie

Rodzinny weekend w Warszawie to świetny prezent dla całej rodziny. Udajcie się wspólnie na city break do stolicy, w której czeka mnóstwo
rozrywek! Warszawa to nie tylko stolica Polski – to przede wszystkim stolica kultury, sztuki, nauki i nowoczesności. Rodzinny weekend 
w Warszawie to pobyt w jednym z eleganckich, nowoczesnych apartamentów. Przestronne i przytulne miejsca zapewnią doskonały relaks,
a o podniebienia zadba restauracja w pobliżu hotelu. Pakiet zawiera pobyt na 1 dobę w apartamencie Prudentia Apartments dla 4 osób
(2+2) oraz voucher 300zł na rodzinną kolację w restauracji Gospoda Kwiaty Polskie.

Postaw na emocje! Oderwij się od codzienności,

poczuj adrenalinę i moc wrażeń lub pozwól sobie

na mały relaks i złap chwilę wyciszenia i spokoju!

 

Paintball dla 6-osobowej ekipy

25
pkt.

Kurs Sushi dla 2 osób

Jesteś smakoszem sushi? Wybierz się na kurs, na którym dowiesz się, jak samodzielnie przygotować pyszne sushi. Kurs sushi we Wrocławiu to
idealna forma aktywnego spędzenia czasu, która przemyca dużą dawkę przydatnej wiedzy. Kurs prowadzą doświadczeni sushi masterzy, trwa
około 3 godziny i przebiega według określonego planu: wstęp teoretyczny, praktyka, degustacja. Poznasz tajniki od strony kuchni, by później móc
samemu serwować różne rodzaje sushi. 



CZAS WOLNY

50

35
pkt.

70
pkt.

Tatuaż artystyczny

Stworzenie wspaniałego tatuażu jest prawdziwą sztuką. Jest to manifestacja poglądów, ozdoba ciała lub też sposób wyrażenia siebie. Cała moc
i urok tatuaży tkwi w tym, że pomagają nam na trwałe pamiętać o przeżytych triumfach, zwycięstwach i innych szczególnych momentach życia.
Marzysz o wytatuowaniu ciała? Wybierz voucher o wartości 700zł na wykonanie wyjątkowego tatuażu w wybranym studiu tatuażu w Polsce. 

Weekend dla dwojga w Hotelu Czarny Groń 

Weekend dla dwojga w Hotelu Czarny Groń to dni pełne przyjemności. Wybierzcie się do malowniczo położonego, czterogwiazdkowego
kompleksu wypoczynkowego i dajcie sobie czas tylko dla siebie. Na miejscu oprócz fantastycznych widoków idealnych na piesze wycieczki,
czeka wiele atrakcji.  W ramach pakietu weekendowego otrzymujecie: 2 noclegi w Hotel&Spa dla 2 osób, pyszne śniadanie i obiadokolacje
w Restauracji 4 Pory Roku. W Hotelu Czarny Groń uzyskacie także dostęp do świetnie wyposażonego basenu i strefy saun. Pokoje Hotelu
Czarny Groń przygotowane są z myślą o najlepszym komforcie gości. Spędźcie cudowne dni i bawcie się doskonale!

40
pkt.

Wyprawa skuterem śnieżnym z ogniskiem dla 2 osób

3-godzinna wyprawa na skuterach śnieżnych dla 2 osób w Zakopanem to piękna i wyjątkowa przygoda! Pod opieką przewodnika możesz
wyruszyć na pełną emocji wyprawę dwuosobowym skuterem śnieżnym, połączoną z ogniskiem i ciepłym poczęstunkiem. Trasa wyprawy to
piękne górskie tereny - widoki na Tatry i Podhale, miejsca niedostępne zimą dla człowieka.

Dieta pudełkowa to produkt, który jest stworzony dla każdego – niezależnie od celu. Body Chief catering dietetyczny to aż 13 różnych zestawów
dietetycznych w kilku kalorycznościach. Wśród nich jest dieta dla sportowców, dla wegetarian, a także diety specjalistycznie bez laktozy, glutenu.
Przejdź na zdrowy styl życia i osiągaj cele w zgodzie z pełnowartościową dietą. W ramach vouchera o wartości 1000zł możesz wybrać dowolną 
dietę na określony przez siebie czas i każdego dnia otrzymasz 5 zbilansowanych posiłków we wskazane miejsce, tam gdzie dociera Body Chief!

pkt.

Postaw na emocje! Oderwij się od codzienności,

poczuj adrenalinę i moc wrażeń lub pozwól sobie

na mały relaks i złap chwilę wyciszenia i spokoju!

 

Dieta pudełkowa od Body Chief



DOM

35
pkt.

Frytkownica beztłuszczowa TEFAL Air Fryer

Frytkownica Easy Fry to zdrowsze rozwiązanie dla codziennych smażonych potraw. Można w niej smażyć, piec i grillować swoje ulubione
potrawy z lub bez oleju. Technologia Air Pulse zapewnia gorący cykloniczny przepływ powietrza, gwarantujący idealną chrupkość potraw.
Urządzenie posiada 8 automatycznych programów: frytki, kotlet, krewetki, ciasto, pizza, ryby, grill, pieczeń. Frytkownice wyróżnia: duży kosz
o pojemności 1.6kg, zakres temperatur od 80°C do 200°C, zegar z automatycznym wyłączeniem, duży cyfrowy panel dotykowy.

Alkomat ALCOSENSE Lite 2

Alkomat AlcoSense Lite 2 został wyposażony w ulepszony czujnik, zoptymalizowany system pobierania próbki i uproszczoną obsługę. Zapewnia
dokładność i niezawodność niespotykaną wśród zbliżonych urządzeń. Został zaprojektowany tak, by korzystanie z niego było jak najłatwiejsze.
Ma nowoczesny i elegancki wygląd oraz poręczne wymiary.  Alkomat wyposażono w funkcję ASC - głębokie czyszczenie czujnika i automatyczne 
przypomnienie o kalibracji. Alcosense Lite 2 pokazuje poziom alkoholu w ‰ BAC z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10
pkt.

Odkurzacz KARCHER WD 3

Odkurzacz KARCHER WD3 to model, który doskonale sprawdzi się w roli odkurzacza samochodowego, w piwnicy, garażu, przydomowym 
warsztacie, także na podjeździe i tarasie. KARCHER WD3 został wyposażony w niezawodny filtr kartridżowy - może pracować na sucho
i na mokro. Dodatkowe zalety: papierowa torebka filtracyjna, 17-litrowy zbiornik na zanieczyszczenia, kabel zasilający 4m, demontowany
wygodny uchwyt, 2-metrowy wąż ssący, dwie rury ssące, ssawka uniwersalna, clips oraz ssawka szczelinowa, funkcja wydmuchu.

15
pkt.

Postaw na funkcjonalność! Wybierz produkty 

codziennego użytku, które przydadzą się 

w Twoim domu każdego dnia.

 

25
pkt.

Kosiarka elektryczna NAC

Kosiarka elektryczna NAC MEX34-E14 zapewnia bardzo dobre cięcie i świetnie wpływa na kondycję trawy.  Wyposażona jest w bardzo wydajny
i nowoczesny silnik o mocy 1400 W,  którego niewątpliwą zaletą jest niezawodność i bezawaryjność. Kosiarkę NAC wyróżniają:  wysoka jakość
materiałów, pięciostopniowa regulacja wysokości koszenia - od 25mm do 75mm, kosz o pojemności 40 litrów, wyrzut do kosza, a także wyrzut
tylny, ergonomiczny uchwyt. Kosiarka jest niezwykle funkcjonalna, a praca z nią przyjemna i dająca dużo satysfakcji. 



DOM

Grill ogrodowy gazowy LUND

Grillowanie na świeżym powietrzu to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu. Z czteropalnikowym grillem gazowym Lund wyposażonym
w dwupoziomowy ruszt przyrządzanie grillowanych specjałów będzie prostsze i wygodniejsze. Szczególne zalety grilla gazowego Lund 99642 to:
duży emaliowany, porcelanowy ruszt, 4 niezależne palniki z płynną regulacją, duża pokrywa z termometrem i izolowanym uchwytem, boczny
palnik, dodatkowa kratka do podgrzewania dań, zabudowana szafka oraz 4 obrotowe kółka z hamulcem.

45
pkt.

80
pkt.

Hulajnoga elektryczna SEGWAY 

Hulajnoga elektryczna SEGWAY Ninebot Kickscooter E25E pozwala na szybkie przemieszczanie się i jest świetnym wyborem zarówno
do zabawy, jak i dojazdów do pracy czy szkoły. To doskonały wybór dla dorosłych i młodzieży. Hulajnoga wyposażona została w: wydajny
silnik o mocy 300W, 9-calowe koła piankowe, amortyzator w przednim kole, hamulec elektryczny, tylny hamulec nożny, oświetlenie LED,
pojemny akumulator, czytelny wyświetlacz LED, bluetooth, 3 tryby jazdy, tempomat, jednoprzyciskowy mechanizm składania, wytrzymała
konstrukcja. Maksymalna prędkość to 25 km/h.

50
pkt.

Power audio MUSE to idealne połączenie eleganckiego wyglądu i dobrego dźwięku. Moc głośnika 180W to więcej niż wystarczająca ilość
dźwięku! Istotne cechy to: kompatybilność z CD, CD-R / RW, Mp3, szufladowe etui na CD, 40 zaprogramowanych stacji (20FM + 20DAB),
NFC-funkcja automatycznego parowania, Bluetooth V4.1, regulacja tonów wysokich i niskich, wbudowana podstawka do tabletu, smartfona,
funkcja ładowania przez USB, funkcje zegara, alarmu i uśpienia, system głośników 2.1 z wbudowanym subwooferem, drewniana obudowa.

70
pkt.

Robot sprzątający IROBOT Roomba E6

IROBOT to pionier w dziedzinie robotyki. Unikalny design z gumowym bieżnikiem sprawia, że szczotki ściśle przylegają do podłogi i dostosowują
się do sprzątanej powierzchni - dywany, podłogi twarde, usuwając wszystko - od drobnego kurzu po większe zabrudzenia. Z głównych zalet należy
wymienić: 2 gumowe szczotki główne; wysoko wydajny filtr przechwytujący do 99% alergenów, pyłków i cząstek; zestaw inteligentnych czujników;
opatentowana technologia Dirt Detect służąca odnajdywaniu miejsc bardziej zabrudzonych; wirtualna ściana Dual Mode Virtual Wall; unikalny
pojemnik na brud, który można myć pod bieżącą wodą; aplikacja IROBOT Home kompatybilna z systemami Amazon Alexa i Google Assistant.

Power audio MUSE M-1380

Postaw na funkcjonalność! Wybierz produkty 

codziennego użytku, które przydadzą się 

w Twoim domu każdego dnia.

 



REGULAMIN

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

I    Postanowienia ogólne

II     Warunki Uczestnictwa i przebiegu promocji

III     Postępowanie reklamacyjne

IV    Postanowienia końcowe

6. Punkty naliczone zostaną po zakończeniu trwania promocji, a informacja o nich zostanie przekazana przez opiekuna 
handlowego nie później niż do 30 września 2021r. 

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie "AKCJA KLIMATYZACJA 2021" 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”. 

3. Wydana na zakup urządzeń kwota 1000zł ne�o przelicza się na 1 punkt w programie lojalnościowym.

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”.

12. Udział w promocji „Akcja KLIMATYZACJA” nie wyklucza brania udziału w innych promocjach organizowanych w tym samym 
czasie bezpośrednio przez producentów urządzeń.

2. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji dokonać zakupu urządzeń na łączną kwotę 
minimum 10 000zł ne�o. Dotyczy to zakupów zarówno na pla�ormie B2B, jak i w oddziałach firmy.

5. Uczestnik promocji może otrzymać więcej niż 1 nagrodę z katalogu nagród, jeśli zebrana ilość punktów pozwala na wybór 
więcej niż 1 nagrody.

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 kwietnia 2021r. do 31 sierpnia 2021r. 

7. Warunkiem naliczenia punktów za zakupione urządzenia jest opłacenie faktur za produkty biorące udział w promocji, 
najpóźniej do dnia 30 września 2021r. Ponadto, uczestnik nie może posiadać żadnych innych faktur po przekroczeniu terminu 
płatności.

9. Wybrane nagrody wydane zostaną w miejscu zakupu lub zostaną przesłane kurierem, nie później niż do 30 października 2021r.

2. Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników za zakup KLIMATYZATORÓW. Akcja promocji obowiązuje w hurtowniach w 
Ostrowie Wielkopolskim, Koninie i Lesznie oraz na pla�ormie B2B.

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 000zł ne�o.

4. Po zebraniu odpowiedniej liczby punktów, uczestnik promocji może dokonać wyboru nagrody z katalogu nagród. 

10. Wydanie nagrody nastąpi na podstawie faktury VAT i zostanie obciążone kwotą 1zł.

8. Uczestnik po wybraniu nagrody za uzyskane punkty jest zobowiązany do poinformowania o tym swojego opiekuna 
handlowego do 10 października 2021r.

11. W przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru objętego promocją - nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

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.

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej  oraz w siedzibie i oddziałach firmy Wenteo Sp. z o.o.www.wenteo.pl

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.
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