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Anton Paar GmbH, Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Austria (dalej “Anton Paar”) organizuje promocję 
związaną z wprowadzeniem na rynek nowej serii wiskozymetrów rotacyjnych ViscoQC 100 and ViscoQC 
300 i polegającą na udostępnianiu ich w ramach bezpłatnej fazy testów. Rejestracja w kampanii dostępna 
jest tylko w krajach wymienionych w formularzu rejestracji (https://www.anton-paar.com/masteryourflow/) i 
wymaga akceptacji poniższych warunków uczestnictwa.  

Warunki uczestnictwa  

Zainteresowani winni zgłosić udział poprzez podanie odpowiednich danych i wypełnienie formularza 
www.anton-paar.com/masteryourflow. Przedstawiciel firmy Anton Paar skontaktuje się z zainteresowanym 
po przesłaniu formularza kontaktowego, korzystając z danych kontaktowych podanych w formularzu. 
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wpisanie prawidłowych danych w formularzu. BEZPŁATNA 
FAZA TESTÓW JEST ORGANIZOWANA DO ODWOŁANIA. Decyzja firmy Anton Paar jest ostateczna i nie 
podlega dalszej korespondencji. Pracownicy grupy Anton Paar oraz członkowie ich rodzin nie są 
upoważnieni do wzięcia udziału w konkursie. Dotyczy to także osób nie posiadających odpowiednich 
uprawnień. Wyrażając zgodę na uczestnictwo, każdy z uczestników deklaruje, że i) jest uprawniony do 
wzięcia udziału oraz ii) potwierdza zapoznanie się i zrozumienie poniższych warunków handlowych oraz 
deklaruje stosowanie się do ich treści. 

Warunki uczestnictwa w testach  
Uczestnik programu bezpłatnie otrzyma wiskozymetr rotacyjny ViscoQC 100  lub  ViscoQC300 (“Instrument”) 
w celu przeprowadzenia testów trwających nie dłużej niż 14 dni („testy”). Uczestnik programu ponosi pełną 
odpowiedzialność za obsługę instrumentu z zachowaniem najwyższej ostrożności i staranności oraz zgodnie 
z treścią instrukcji obsługi. Uczestnik ponosi także pełną odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia i utraty 
urządzenia w trakcie przeprowadzania testów. Uczestnik nie ma prawa do udostępniania, wypożyczania, 
licencjonowania lub do jakiejkolwiek innej formy przekazywania instrumentu. Po zakończeniu programu 
testów, uczestnik ma obowiązek zwrócenia instrumentu do firmy Anton Paar w oryginalnym stanie i w 
oryginalnym opakowaniu, w którym instrument został dostarczony do użytkownika. W przeciwnym razie 
uczestnik zostanie obciążony kosztami związanymi z uszkodzeniami i naprawami instrumentu. Koszty 
wysyłki są ponoszone przez firmę Anton Paar. Użytkownik może także nabyć testowany instrument po 
zakończeniu testów informując o tym firmę Anton Paar. Jeżeli warunki uczestnictwa nie stanowią inaczej, 
obowiązują normalne warunki dostaw firmy Anton Paar w dniu podpisywania niniejszej umowy (warunki te 
dostępne są pod adresem https://www.anton-paar.com/pl-pl/warunki-korzystania-z-uslug-1/). Dotyczy to w 
szczególności zasad gwarancji i odpowiedzialności w ramach niniejszej akcji oraz ew. zakupu urządzenia 
przez uczestnika. UCZESTNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZABEZPIECZENIA INTERESÓW I ZWOLNIENIA Z 
WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY ANTON PAAR, JEJ PARTNERÓW I PRACOWNIKÓW, 
ZWIĄZANEJ Z JAKIMIKOLWIEK STRATAMI, USZKODZENIAMI, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
OBRAŻENIAMI CIAŁA, SZKODAMI, ŻĄDANIAMI, ROSZCZENIAMI ORAZ POZWAMI, ZWIĄZANYMI Z 
NINIEJSZĄ AKCJĄ LUB EKSPLOATACJĄ URZĄDZENIA W RAMACH TEJ AKCJI. 

Firma Anton Paar nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość oraz 
kompletność danych, odnośników oraz/lub referencji wykorzystywanych w ramach tej kampanii. Firma 
Anton Paar nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z zaniedbaniem, powodującym obrażenia ciała 
osób, szkody materialne, utratę możliwości, bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub skutkujące szkody 
wynikające z prowadzenia tej kampanii. Dotyczy to także między innymi i) wszelkich trudności technicznych 
lub awarii urządzenia; ii) kradzieży, nieuprawnionego dostępu lub udziału osób trzecich; iii) roszczenia 
związane ze spóźnieniem, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub nieprawidłowym zaadresowaniem (przed i po 
potwierdzeniu odbioru przez firmę Anton Paar) ze względu na powody leżące poza zakresem 
odpowiedzialności firmy Anton Paar lub iv) z obowiązkami podatkowymi, jeżeli nie zamieszczono innych, 
szczegółowych zapisów. 

Firma Anton Paar zastrzega prawo do przerwania akcji lub zmiany i aktualizacji poniższych warunków w 
dowolnym momencie, bez konieczności informowania lub publikowania zmian na tej stronie internetowej. 
Poniższe warunki podlegają jurysdykcji sądów znajdujących się w Austrii z wyłączeniem istniejących w nim 
przepisów prawa kolizyjnego. Strony deklarują, że sprawy rozstrzygać będzie sąd w Graz, w Austrii. 

Dane uczestnika 
Uczestnik niniejszej kampanii ma obowiązek przekazania danych osobowych za pośrednictwem formularza 
rejestracji. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez firmę Anton Paar w celu 
przeprowadzenia kampanii. Dodatkowo, firma Anton Paar może wykorzystać pobrane dane do aktualizacji 
posiadanych już danych dotyczących uczestnika. Jeżeli dane dotyczące uczestnika nie znajdują się w 
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posiadaniu firmy Anton Paar, zostaną one wykorzystane w celu nawiązania kontaktu telefonicznego lub 
mejlowego w celu zaproponowania transakcji sprzedaży. Uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie na uczestnictwo w kampanii oraz na przechowywanie i wykorzystywanie danych w 
sposób opisany w niniejszej klauzuli. Cofnięcie zgody skieruj na adres web@anton-paar.com. Po otrzymaniu 
odpowiedniej deklaracji, wszystkie dane użytkownika zostaną natychmiast usunięte. 

Obowiązuje od: 10 grudzień 2018 
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