
 

Zasady ogólne promocji „Wprowadź technologię Kontroli Dostępu Bosch do swoich projektów”: 

1. W promocji mogą uczestniczyć projektanci/firmy projektowe instalacji niskoprądowych. 

2. Projektant/firma projektowa za wykonanie projektu z wykorzystaniem Kontroli Dostępu KD 

Bosch wraz z kompletnym wkładem opisowym oraz częścią rysunkową otrzyma nagrodę.  

3. Nagroda zostanie przekazana projektantowi/firmie projektowej po przedłożeniu ostatecznej 

wersji dokumentacji budowalnej/przetargowej/wykonawczej w części opisowej i rysunkowej.  

4. Właściwy dział wsparcia projektowego firmy DTS System Sp. z o.o. tj. DWP Północ lub DWP 

Południe po zweryfikowaniu końcowej wersji projektu w części opisowej i rysunkowej 

potwierdza otrzymanie nagrody.  

5. Projektant/firma projektowa może przedłożyć maksymalnie 3 dokumentacje biorące udział w 

promocji. 

6. Działy wsparcia projektowego firmy DTS System Sp. z o.o. udzielą na życzenie niezbędnego 

wsparcia i dostarczą materiały do części opisowej projektu. 

7. Klasyfikacja nagród odbywa się wg wartości kosztorysowej projektu i znajduje się w poniżej 

tabeli.  

 

PRÓG Wartość  Nagroda 

I >15 000 zł netto Dalmierz laserowy Bosch ZAMO – zestaw z 3 adapterami 

II >30 000 zł netto 
Podkaszarka Bosch Universal GrassCut 18-260 z 

akumulatorem 2,0 Ah 

III >50 000 zł netto 
Zestaw elektronarzędzi Bosch – wiertarko-wkrętarka GSR 

18V-50 + młot udarowo-obrotowy GBH 18V-26 

 

8. Nagrodę można odebrać po spełnieniu warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie 

w cenie 1 zł netto.  

 

Okres obowiązywania: 

Promocja trwa od 21 grudnia 2020 r. do 31 maja 2021 r.. 

 

 



 

 

Dodatkowe postanowienia: 

9. Nie ma możliwości sumowania progów promocyjnych. 

10. Do każdego projektu przewidziana jest tylko jedna nagroda - odpowiednia dla poszczególnych 

progów.  

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagrody w przypadku braku dostępności 

nagród przewidzianych w niniejszej promocji. 

12. Warunkiem skorzystania z promocji jest spełnienie warunków opisanych w „Zasadach 

ogólnych promocji” w okresie obowiązywania promocji. 

13. Wybór nagród możliwy jest najpóźniej 31 maja 2021 roku do godziny 12:00. Odbiór nagród 

może odbyć się bezpośrednio w siedzibie DTS System Sp. z o.o. lub w Oddziałach maksymalnie 

do  15 czerwca 2021. W przypadku wcześniejszego uzgodnienia, DTS System Sp. z o.o. prześle 

nagrodę na swój koszt kurierem na adres podmiotu, o którym mowa w pkt 1. 

14. Nagrodzeni zostają wszyscy projektanci/firmy projektowe, którzy spełnią warunki określone w 

niniejszym regulaminie. 

15. Odbioru nagrody mogą dokonać osoby upoważnione zgodnie z reprezentacją firmy lub osoby 

posiadające pełnomocnictwo szczególne do odbioru nagrody. 

 

 

 

 

 

 

 

 


