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Co musisz zrobić, aby wziąć udział w konkursie 
i otrzymać punkty za zgłoszenie kompletu

klimatyzatora typu split (RAC)?

1. Dokonaj zakupu określonego w Regulaminie kompletu klimatyzatora 
typu split (RAC) marki Panasonic. Zgłaszać można komplety zakupione 
od 01.10.2022.

     
      

2. Wejdź na stronę www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/PanasonicSplit

3. Wypełnij poprawnie formularz i zaakceptuj regulamin na stronie. 
Formularz musi zostać wypełniony przez Instalatora, z którego konta 
Pro Club rejestrowane będą karty gwarancyjne. Należy wypełnić go tylko 
jeden raz podczas trwania konkursu – nie ma konieczności wypełniania 
formularza przy każdym zgłoszeniu kompletu klimatyzatora typu
split do promocji.

5. Na ekranie powinien wyświetlić się napis: Formularz został przesłany

6. Jeżeli wypełniłeś formularz możesz przejść do rejstracji gwarancji 
i punktów konkursowych na stronie www.panasonicproclub.com. 
Wejdź w zakładkę Serwis > Gwarancja i kliknij na przycisk 
Nowy wniosek

7. Na dole strony podczas rejestracji gwaracji znajduje się pole tekstowe    
     komentarza. W pierwszym komentarzu do wniosku gwarancyjnego 
     wpisz hasło „promocja split”.

7. Punkt konkursowy zostanie przydzielony za każdą zarejestrowaną 
i zaakceptowaną w czasie trwania promocji gwarancję, pod warunkiem, 
że w pierwszym komentarzu zostanie wpisane hasło „Promocja split”.

9. Jeżeli został wpisany inny pierwszy komentarz, a chciałbyś, aby 
rejestrowany komplet klimatyzatora typu split (RAC) brał udział 
w promocji, jest możliwość usunięcia istniejącego komentarza i dodanie 
nowego. Można to wykonać wchodząc na wniosek gwarancyjny na stronie 
www.panasonicproclub.com. Wejdź w zakładkę Serwis > Gwarancja 
i kliknij na przycisk „Lista składanych wniosków”. Przejdź do 
„Szczegołów” interesującego Cię wniosku i usuń komentarz najeżdżając 
na niebieski kosz znajdujący się po prawej stronie komentarza.

10. Należy pamiętać, że wniosek o udzielenie gwarancji może być 
rozpatrywany do dwóch tygodni. Wnioski zaakceptowane po czasie 
trwania konkursu nie będą brały udziału w promocji.

4. Kiedy wszystkie pola zostaną wypełnione, kliknij na przycisk

!

Ważne terminy:

Czas trwania promocji: 01.10.2022 - 28.02.2023

Nagrody zostaną wysłane do do dnia 30.04.2023
na adres wskazany w Formularzu zgłoszenia do konkursu 

1 
zakupiony komplet 

klimatyzatora z zare-
jestrowaną gwarancją

1 
punkt

NAGRODA
50 zł zapisanych na karcie 

paliwowej marki Orlen
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