
 

  
 

Lusowo, 12 września 2022 r. 
 

 

Regulamin – Ogłoszenie akcji  

„Austriacka promocja na rekuperatory PICHLER”  
 

Promocja polega na obniżeniu cen rekuperatorów firmy PICHLER 

Kup rekuperator: 

LG 350 taniej o 3 500 zł 

lub 

LG 450 taniej 0 4 500 zł 

i bezpłatnym przedłużeniu gwarancji do 5 lat 

 

 
Podmiotem publikującym niniejsze Ogłoszenie/Regulamin jest Kacpersky Magdalena Kacperska z 

siedzibą przy ul. Truflowej 40, 62-080 Lusowo, NIP: 782-119-01-81, zwany dalej: „Kacpersky". 

 
Obniżona cena katalogowa rekuperatorów firmy PICHLER obowiązuje wyłącznie w okresie: od 

12.09.2022 r., godz. 00:00:01 (CET - Czas Środkowoeuropejski) do dnia 12.11.2022 r. godz. 

23:59:59 (CET) i wyłącznie dla użytkowników końcowych będących konsumentami. 

 

Obniżona cena katalogowa rekuperatorów firmy PICHLER dotyczy wyłącznie modeli wskazanych w 

Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia/Regulaminu, z zastrzeżeniem, że każdy taki rekuperator 

musi zostać zainstalowany i uruchomiony przez Autoryzowanego Instalatora. 

 
Autoryzowany Instalator, który bezpośrednio sprzedaje Klientowi Końcowemu 

rekuperator o obniżonej cenie jest niezależnym wykonawcą usługi instalacji i 

uruchomienia rekuperatora, jak również jego serwisantem. Kacpersky autoryzuje jedynie 

odpowiednie przygotowanie techniczne Autoryzowanego Instalatora do instalacji oraz 

serwisowania rekuperatorów PICHLER. Autoryzowany Instalator podejmuje działania 

względem klienta końcowego w zakresie prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej, w sposób zgodny ze standardem świadczenia usług przez podmiot 

profesjonalny i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje działania. 



 

Lista Autoryzowanych Instalatorów dostępna będzie dla Klienta po dokonaniu rejestracji przez formularz 
na stronie internetowej: www.kacpersky.eu  
 

Uprzejmie informujemy, że realizacja dostawy zamówionej pompy ciepła nastąpi w ciągu 3 – 6 
tygodni (ze względu na obecną sytuację w zakresie rozwoju cen w sektorze surowcowym i łańcuchach dostaw – termin 

dostawy może ulec zmianie w krótkim czasie). 

 
Dodatkowo, Kacpersky ogłasza możliwość uzyskania 5-letniej pełnej gwarancji na 

rekuperator. 

 
Aby zakupić rekuperator w obniżonej cenie oraz uzyskać bezpłatną 5-letnią pełną 

gwarancję należy wykonać następujące kroki: 

 
Krok 1. Klient dokonuje wyboru Autoryzowanego Instalatora (zaproponowanego przez 

Kacpersky), z którym nawiązuje kontakt i wspólnie z nim dobiera urządzenie 

technicznie optymalne dla swoich potrzeb. 

Krok 2. Wybrany przez Klienta Końcowego Autoryzowany Instalator zamawia w 

Kacpersky wybrany rekuperator w terminach od 12.09.2022 r. do 12.11.2022 r. 

Krok 3. Wysyłka rekuperatora firmy Pichler pod wskazany adres następuje zgodnie z 

potwierdzonym przez Kacpersky terminem. 

Krok 4. Aby dodatkowo przedłużyć gwarancję rekuperatora aż do 60 miesięcy, należy 

dosłać w ciągu miesiąca po uruchomieniu rekuperatora, protokół uruchomienia 

wykonany przez Autoryzowanego Instalatora oraz formularz zgłoszenia rejestracji 

(Załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia) w postaci skanu za pomocą wiadomości e-mail - 

na adres biuro@kacpersky.eu. 

Krok 5. Dodatkowym warunkiem obowiązywania 5 - letniej gwarancji, jest 

coroczne dosyłanie na adres e-mail biuro@kacpersky.eu kopii protokołów rocznych, 

płatnych przeglądów gwarancyjnych, wykonanych i dosłanych w ostatnim miesiącu 

każdego roku eksploatacji zakupionego urządzenia w okresie gwarancji (tj. przez 

pełen okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od dnia uruchomienia rekuperatora), 

wykonanych przez Autoryzowanego Instalatora rekuperacji (w tytule e-maila podając nr 

seryjny rekuperatora). 

 
Za początek biegu pierwszego roku eksploatacji uznaje się dzień uruchomienia 

zakupionego rekuperatora. 

 
Druki protokołów przeglądowych zawarte są w Instrukcji Obsługi rekuperatora. 

 
Uwaga. 

Nieczytelne wypełnienie raportu przeglądu, w szczególności źle wypisany numer 

seryjny rekuperatora (w tytule maila), jak lub/i w raporcie przeglądu urządzenia lub 

nieprzesłanie w terminie protokołów przeglądów, o których mowa powyżej, skutkuje 

nieprzedłużeniem gwarancji o dodatkowy okres. 

http://www.kacpersky.eu/
mailto:biuro@kacpersky.eu
mailto:biuro@kacpersky.eu


 

Załącznik 1: Numery katalogowe rekuperatorów firmy PICHLER o obniżonej cenie oraz obowiązujące 
ceny katalogowe 
Załącznik 2: Formularz zgłoszenia rejestracji „+36 miesięcy".  

 

 
Załącznik nr 1: 

Numery katalogowe rekuperatorów firmy PICHLER o obniżonej cenie oraz obowiązujące ceny katalogowe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR 
KATALOGOWY 

RODZAJ REKUPERATORA 
CENA 

KATALOGOWA 

08LG350L Wersja lewostronna 16 131,00 PLN 

08LG350LF Wersja lewostronna z wymiennikiem entalpicznym  20 615,00 PLN 

08LG350LFV 
Wersja lewostronna z wymiennikiem entalpicznym i 
nagrzewnicą elektryczną (2200 W) 

22 524,50 PLN 

08LG350LV 
Wersja lewostronna z nagrzewnicą elektryczną 
(2200 W) 

18 040,50 PLN 

08LG350R Wersja prawostronna 16 131,00 PLN 

08LG350RF Wersja prawostronna z wymiennikiem entalpicznym 20 615,00 PLN 

08LG350RFV 
Wersja prawostronna z wymiennikiem entalpicznym 
i nagrzewnicą elektryczną (2200 W) 

22 524,50 PLN 

08LG350RV 
Wersja prawostronna z nagrzewnicą elektryczną 
(2200 W) 

18 040,50 PLN 

08LG450L Wersja lewostronna 18 634,25 PLN 

08LG450LF Wersja lewostronna z wymiennikiem entalpicznym  23 118,25 PLN 

08LG450LFV 
Wersja lewostronna z wymiennikiem entalpicznym i 
nagrzewnicą elektryczną (2200 W) 

25 027,75 PLN 

08LG450LV 
Wersja lewostronna z nagrzewnicą elektryczną 
(2200 W) 

20 543,75 PLN 

08LG450R Wersja prawostronna 18 634,25 PLN 

08LG450RF Wersja prawostronna z wymiennikiem entalpicznym 23 118,25 PLN 

08LG450RFV 
Wersja prawostronna z wymiennikiem entalpicznym 
i nagrzewnicą elektryczną (2200 W) 

25 027,75 PLN 

08LG450RV 
Wersja prawostronna z nagrzewnicą elektryczną 
(2200 W) 

20 543,75 PLN 



 

 

Załącznik 2:  
Formularz zgłoszenia rejestracji ,,+36 miesięcy"  
 

 
 

                 

 
 

 
 

Dane Autoryzowanego Instalatora 
 

 
 

 
  

  

  

Data instalacji i uruchomienia rekuperatora: 

 

 
 

Wydłużona gwarancja ma zastosowanie i może być udzielona na następujących warunkach: 
 

• Okres trwania wydłużonej gwarancji rozpoczyna się 2 lata po dacie instalacji potwierdzonej dosłanym protokołem 
uruchomienia i przedłuża ją o 36 miesięcy po dacie końca gwarancji (tj. 24+36 miesięcy od uruchomienia rekuperatora) 
pod następującymi warunkami: 

• Raport z uruchomienia wypełniony przez Klienta Końcowego przesyłany jest na adres mailowy: biuro@kacpersky.eu 

• Użytkownik Końcowy/Właściciel jest zobowiązany do regularnych rocznych przeglądów serwisowych i ich 
dokumentowania w całym okresie trwania wydłużonej gwarancji, wpisem w książce gwarancyjnej oraz dosyłając na 
adres mailowy: biuro@kacpersky.eu kopie/skany rocznych płatnych przeglądów gwarancyjnych, w ostatnim miesiącu 
każdego roku eksploatacji urządzenia w okresie gwarancji (tj. przez pełen okres 60 – sześćdziesięciu – miesięcy od dnia 
uruchomienia rekuperatora), wykonanych przez Autoryzowanego Instalatora (w tytule maila podając numer seryjny 
rekuperatora) 

• Warunki wydłużonej gwarancji obejmują świadczenie usług wyłącznie na rzecz Klienta Końcowego  

• Nieczytelne wypełnienie raportu przeglądu, w szczególności źle wypisany numer seryjny rekuperatora (w tytule maila), 
jak lub/i w raporcie przeglądu urządzenia lub nieprzesłanie w terminie protokołów przeglądów, o których mowa powyżej, 
skutkuje nieprzedłużeniem gwarancji o dodatkowy okres.   

 
 

 

Data, podpis użytkownika Pieczęć firmy, data, podpis  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

WAŻNE! Prosimy o przesłanie formularza razem z raportem z uruchomienia pompy ciepła na adres: biuro@kacpersky.eu 
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