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REGULAMIN KONKURSU 
DLA INSTALATORÓW URZĄDZEŃ PANASONIC TYPU CAC (COMMERCIAL AIR CONDITIONING) 
(dalej zwany „REGULAMINEM”) 
§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Konkurs dla instalatorów urządzeń Panasonic typu CAC (Commercial Air Conditioning) zwany dalej 
„Konkursem”, jest organizowany i prowadzony przez Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością) Oddział w Polsce (numer KRS 352843, dane adresowe i rejestrowe poniżej, dalej zwany 
„Organizatorem”). 
2. Konkurs dotyczy wyłącznie urządzeń Panasonic typu CAC (Commercial Air Conditioning). Załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu przedstawia szczegółową listę urządzeń objętych Konkursem. 
3. Konkurs jest organizowany wyłącznie dla akredytowanych przez Organizatora instalatorów urządzeń typu 
CAC, niebędących konsumentami i prowadzących działalność gospodarczą lub spółkę handlową w rozumieniu 
przepisów ustawy kodeks spółek handlowych z dn. 15 września 2000 r. 
4. Konkurs jest prowadzony na stronie Panasonic Pro Club (www.panasonicproclub.com). Akredytowany 
instalator urządzeń Panasonic typu CAC (Commercial Air Conditioning), który zarejestruje się i zgłosi swój udział 
do Konkursu na stronie Panasonic Pro Club, zwany dalej będzie „uczestnikiem”. 
5. Konkurs polega na tym, aby zgłaszać na stronie Panasonic Pro Club wykonane przez siebie dla użytkowników 
końcowych lub podmiotów zlecających ich wykonanie projekty z zastosowaniem urządzeń Panasonic typu CAC. 
6. Za każde prawidłowe zgłoszenie pozytywnie zweryfikowanego przez Organizatora projektu, Uczestnik otrzyma 
od Organizatora punkty, których liczba będzie uzależniona od mocy jednostek zewnętrznych użytych w projekcie 
oraz od wykorzystania w projekcie produktów kluczowych. Sposób naliczania punktów za projekt jest opisany 
poniżej w § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu. 
7. Przyznane w konkursie za projekty punkty podlegają sumowaniu. Im wyższa łączna liczba uzyskanych przez 
uczestnika punktów, tym wyższe szanse uczestnika w Konkursie na otrzymanie nagrody. 
8. Na podstawie przyznanej poszczególnym uczestnikom w czasie trwania konkursu liczby punktów, Organizator 
stworzy ranking uczestników z najwyższą liczbą przyznanych punktów. Uczestnicy z najwyższą liczbę punktów 
otrzymają nagrody określone poniżej (w § 3 ust. 3 i 4 Regulaminu), uzależnione od zajętego przez uczestnika 
miejsca w rankingu. Czym wyższe miejsce uczestnika w rankingu, tym bardziej wartościowa jest nagroda. 
9. Oprócz nagród przyznawanych za uzyskanie jak najwyższej liczby punktów w Konkursie (określonych poniżej 
w § 3 ust. 3 i 4 Regulaminu), Organizator ma prawo do przyznania nagrody specjalnej, którą otrzyma projekt 
oceniony przez Organizatora jako najbardziej innowacyjny i wymagający największej wiedzy fachowej. 
10. Konkurs trwa w okresie od 01.12.2022 do 28.02.2023 (dalej zwany „czasem trwania Konkursu”), przy czym do 
Konkursu zgłaszane mogą być projekty zrealizowane od 01.04.2021 do 28.02.2023. 
11. Konkurs nie łączy się z innymi programami, promocjami, konkursami lub innymi specjalnymi akcjami 
marketingowymi. 
12. Projekt, który został już zgłoszony w konkursie Panasonic dla projektantów nie może brać udziału w 
niniejszym konkursie dla instalatorów. 
13. Instalator będzie stosować i oferować urządzenia CAC Panasonic użytkownikom końcowym lub innym 
podmiotom zlecającym wykonanie projektów, jeżeli ich zastosowanie i instalacja są możliwe i technicznie 
wykonalne, ponadto powinien przekazywać rzetelne, wyczerpujące i obiektywne informacje o tych urządzeniach 
użytkownikom końcowym lub innym podmiotom zlecającym wykonanie projektów oraz nie zniechęcać do zakupu 
produktów innych producentów. 
§ 2 Zgłoszenie projektu i punktacja w Konkursie 
1. Zrealizowane lub przygotowane przez uczestników od 01.04.2021 do 28.02.2023 projekty z zastosowaniem 
urządzeń typu CAC należy zgłosić w czasie trwania Konkursu na stronie Panasonic Pro Club 
(www.panasonicproclub.com). Uczestnik musi posiadać lub założyć indywidualne konto na stronie Panasonic Pro 
Club. 
2. Zgłaszając projekt, uczestnik podaje szczegółowe informacje o projekcie, w tym o konkretnych zastosowanych 
jednostkach i o wartości mocy projektu oraz potwierdza, że jest autorem projektu. Ponadto uczestnik dokonując 
zgłoszenia załącza do niego wycenę / ofertę / zamówienie (lub inny plik potwierdzający zgodność projektu ze 
zgłoszonymi jednostkami) oraz wydruk z programu doborowego (pliki pdf). 
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, punkty będą przyznawane przez Organizatora na podstawie mocy jednostek 
zewnętrznych użytych w projekcie, zgodnie z zasadą, że za każdy 1 kW uczestnik otrzymuje 1 punkt. 
4. Przyznane przez Organizatora zgodnie z ust. 3 powyżej na podstawie mocy jednostek w projekcie punkty 
zostaną przemnożone w przypadku użycia w projekcie produktów kluczowych: 
a) w przypadku użycia w projekcie „chillera”: przyznane uczestnikowi punkty zostaną pomnożone 2- krotnie; 
b) w przypadku użycia w projekcie „hybrydy”: przyznane uczestnikowi punkty zostaną pomnożone 2- krotnie; 
c) w przypadku użycia w projekcie „CO2”: przyznane uczestnikowi punkty zostaną pomnożone 5- krotnie; 
d) w przypadku użycia w projekcie Mini VRF R32: przyznane uczestnikowi punkty zostaną pomnożone 2- krotnie; 
e) w przypadku użycia w projekcie PACi NX: przyznane uczestnikowi punkty zostaną pomnożone 2- krotnie. 
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu przedstawia szczegółową listę produktów kluczowych. 



5. Punkty zostaną przyznane Uczestnikowi jedynie w przypadku zgłoszenia prawdziwego i prawidłowego 
projektu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Projekt musi być poprawny technicznie. 
Dany projekt można zgłosić do programu tylko raz. 
6. Zgłoszenia projektu uczestnik konkursu może dokonać najpóźniej do 28.02.2023 do godz. 23:59. Zgłoszenia 
projektów złożone po podanym terminie nie będą akceptowane i uwzględniania przez Organizatora. 
7. Uczestnik powinien dokonywać zgłoszeń tylko z jednego konta założonego na stronie Panasonic Pro Club. W 
przypadku posiadania przez uczestnika kilku kont na stronie Panasonic Pro Club, zgłoszenia dokonane z różnych 
kont nie będą podlegały sumowaniu, a punkty będą naliczane oddzielnie dla każdego konta. 
8. Organizator samodzielnie podejmuje decyzję o przyznaniu punktów uczestnikowi, w szczególności dokonuje 
weryfikacji zgłoszenia, prawdziwości i poprawności projektu. 
9. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia o przyznanie punktów i wydanie nagrody związane z 
projektami, których uczestnik nie zgłosił na stronie internetowej programu. 
§ 3 Nagrody 
1. Punkty otrzymane przez Uczestnika za każdy pozytywnie zweryfikowany przez Organizatora projekt podlegają 
sumowaniu przez czas trwania Konkursu. 
2. Na podstawie przyznanej uczestnikom w czasie trwania konkursu zgodnie w § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu liczby 
punktów, Organizator stworzy ranking uczestników Konkursu z najwyższą liczbą punktów. Uczestnicy z 
najwyższą liczbą punktów otrzymają nagrody określone poniżej, uzależnione od zajętego w rankingu miejsca. 
3. Nagrodzonych zostanie 20 pierwszych miejsc w każdym z dwóch rankingów biorąc pod uwagę liczbę 
uzyskanych punktów: 
a) za 1. miejsce w Konkursie nagrodą jest Voucher Rainbow o wartości..(ok. 29000PLN).. oraz aparat Lumix 
DMC-G7 z obiektywem; 
b) za 2. miejsce w Konkursie nagrodą jest Voucher Rainbow o wartości..(ok. 24400PLN).. oraz aparat Lumix 
DMC-G7 z obiektywem; 
c) za 3. miejsce w Konkursie nagrodą jest Voucher Rainbow o wartości..(ok. 19800PLN).. oraz aparat Lumix 
DMC-G7 z obiektywem; 
d) za 4. miejsce w Konkursie nagrodą jest Voucher Dr Irena Eris Hotel o wartości ..(ok. 17600PLN).. oraz 
szczoteczka Panasonic EW-DP52; 
e) za 5. miejsce w Konkursie nagrodą jest Voucher Dr Irena Eris Hotel o wartości ..(ok. 13000PLN).. oraz 
szczoteczka Panasonic EW-DP52; 
f) za miejsca 6. - 7. w Konkursie nagrodą jest Lumix DC-G9 z obiektywem, 
g) za 8. miejsce w Konkursie nagrodą jest Technics Ottava SC-C70; 
h) za 9. miejsce w Konkursie nagrodą jest Technics Ottava SC-C50; 
i) za 10. miejsce w Konkursie nagrodą jest Technics Ottava SC-C30 
j) za miejsca 11. – 19. w Konkursie nagrodą są słuchawki Panasonic TECHNICS EAH-AZ60E-K TWS 
k) za 20. miejsce w Konkursie nagrodą jest Panasonic SC-HTB490 
4. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom po zakończeniu Konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone uczestnikom nie 
później niż 31.03.2023. Organizator będzie dostarczał nagrody po zakończeniu Konkursu, nie później niż 3 
miesiące od ogłoszenia wyników. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani inną 
nagrodę. 
§ 4 Nagroda specjalna 
1. Spośród zgłoszonych na stronie Panasonic Pro Club projektów z zastosowaniem urządzeń Panasonic typu 
CAC, Organizator ma prawo wybrać projekt oceniony przez Organizatora jako najbardziej innowacyjny i 
wymagający największej wiedzy fachowej i przyznać mu nagrodę specjalną. 
2. W celu przyznania nagród, w tym nagrody specjalnej, Organizator wyłoni komisję konkursową, która składać 
się będzie z 3 do 5 osób. 
3. Komisja dokona oceny zgłoszonych projektów i wybierze projekt, który jej zdaniem był najbardziej innowacyjny 
i wymagał największej wiedzy technicznej. Dodatkowymi kryteriami będzie zastosowanie produktu kluczowego, 
wielkość projektu oraz faktyczne zrealizowanie projektu przez inwestora. Produkty kluczowe i ich znaczenie dla 
oceny projektu określono w Załączniku Nr 1 do Regulaminu. 
4. Nagrodę specjalną dla zwycięzcy stanowi Gramofon TECHNICS SL-100CEG-K. 
5. W przypadku przyznania nagrody specjalnej, nagroda zostanie wydana po zakończeniu Konkursu. Organizator 
dostarczy nagrodę po zakończeniu Konkursu, nie później niż 3 miesiące od ogłoszenia wyników. Zwycięzcy nie 
przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani inną nagrodę. 
§ 5 Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień Regulaminu w zakresie zgodnym z przepisami prawa. 
Zmiana Regulaminu nie naruszy praw nabytych przez uczestników i jest skuteczna w terminie 3 dni roboczych od 
dnia pojawienia się Regulaminu na stronie Panasonic Pro Club. 
2. Nagrody w programie opodatkowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku nagród 
odebranych przez spółki handlowe, wartość nagrody stanowić będzie dla podatnika przychód z prowadzonej 
działalności gospodarczej. W przypadku nagród odebranych przez osoby fizyczne, Organizator ufunduje 
dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody. Kwota ta nie zostanie wypłacona, a 
Organizator pobierze ją na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 
3. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane, jeśli zostaną doręczone na adres 
Organizatora w terminie do 06.04.2023. Reklamacje powinny zostać doręczone na adres Organizatora. 
Reklamacja powinna zawierać dane podmiotu zgłaszającego reklamację wraz ze wskazaniem adresu do 
korespondencji oraz telefonem kontaktowym oraz dokładny powód jej złożenia. 



4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia Organizatorowi. O wynikach 
postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie poinformuje podmiot ją zgłaszający. 
5. W celu założenia konta na stronie Panasonic Pro Club niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, o ile będą podawane (dotyczy osób fizycznych). Administratorem strony internetowej 
programu jest Organizator. Regulamin Programu Panasonic Pro Club dostępny jest na stronie portalu pod 
adresem: https://panasonicproclub.com/PL_pl/terms/, zasady korzystania ze Strony internetowej programu, w tym 
w szczególności polityka plików cookies i polityka prywatności określają regulaminy, które są dostępne pod 
adresem www.panasonicproclub.com/PL_pl. 
Warszawa, 01.09.2022 r. 
PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce 
ul. Wołoska 9, 
02 – 583 Warszawa 
KRS 0000352843, 
NIP 107-00-16-099, 
REGON 142346837 

Załącznik nr 1 - lista agregatów biorących udział w konkursie 

U-36PZH3E5 
U-50PZH3E5 
U-60PZH3E5 
U-71PZH3E5 
U-100PZH3E5 
U-125PZH3E5 
U-140PZH3E5 
U-71PZH3E8 
U-100PZH3E8 
U-125PZH3E8 
U-140PZH3E8 
U-25PZ3E5 
U-36PZ3E5 
U-50PZ3E5 
U-60PZ3E5A 
U-71PZ3E5A 
U-100PZ3E5 
U-125PZ3E5 
U-140PZ3E5 
U-100PZ3E8 
U-125PZ3E8 
U-140PZ3E8 
U-200PE2E8A 
U-200PZH2E8 
U-250PE2E8A 
U-250PZH2E8 
U-4LE2E5 
U-4LZ2E5 
U-5LE2E5 
U-5LZ2E5 
U-6LE2E5 
U-6LZ2E5 
U-4LE2E8 
U-4LZ2E8 
U-5LE2E8 
U-5LZ2E8 
U-6LE2E8 
U-6LZ2E8 
U-8LE1E8 
U-8LZ2E8 
U-10LE1E8 
U-10LZ2E8 
U-8ME2E8 
U-10ME2E8 
U-12ME2E8 
U-14ME2E8 
U-16ME2E8 
U-18ME2E8 
U-20ME2E8 
U-8MF3E8 



U-10MF3E8 
U-12MF3E8 
U-14MF3E8 
U-16MF3E8 
U-10MES2E8 
U-20GES3E5 
U-16GE3E5 
U-20GE3E5 
U-25GE3E5 
U-30GE3E5 
U-16GF3E5 
U-20GF3E5 
U-25GF3E5 
OCU-CR200VF5 
OCU-CR400VF8 
OCU-CR400VF8A 
OCU-CR1000VF8 
OCU-CR1000VF8A 
U-020CW 
U-025CW 
U-035CW 
U-040CW 
U-045CW 
U-055CW 
U-065CW 
U-075CW 
U-090CW 
U-105CW 
U-125CW 
U-140CW 
U-150CW 
U-170CW 
U-190CW 
U-210CW 
U-020CV 
U-025CV 
U-030CV 
U-035CV 
U-040CV 
U-045CV 
U-055CV 
U-065CV 
U-075CV 
U-090CV 
U-105CV 
U-125CV 
U-140CV 
U-150CV 
U-170CV 
U-190CV 
U-210CV 
U-050CM 
U-060CM 
U-070CM 
U-075CM 
U-085CM 
U-100CM 
U-115CM 
U-130CM 
U-150CM 
U-170CM 
U-050CN 
U-060CN 
U-070CN 
U-075CN 
U-085CN 
U-100CN 



U-115CN 
U-130CN 
U-150CN 
U-170CN 
U-050CO 
U-060CO 
U-070CO 
U-075CO 
U-085CO 
U-100CO 
U-115CO 
U-130CO 
U-150CO 
U-170CO 
U-050CQ 
U-060CQ 
U-070CQ 
U-075CQ 
U-085CQ 
U-100CQ 
U-115CQ 
U-130CQ 
U-150CQ 
U-170CQ 
U-050CR 
U-060CR 
U-070CR 
U-075CR 
U-085CR 
U-100CR 
U-115CR 
U-130CR 
U-150CR 
U-170CR 
U-050CS 
U-060CS 
U-070CS 
U-075CS 
U-085CS 
U-100CS 
U-115CS 
U-130CS 
U-150CS 
U-170CS 

 


