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Firma Anton Paar GmbH, z siedzibą w Austrii, Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz (zwana dalej 
„Anton Paar”) proponuje program wymiany starszych urządzeń mikrofalowych, oferując w tym celu specjalny 
rabat dla swoich klientów przy zakupie urządzenia Multiwave 5000. Rejestracja w kampanii dostępna jest 
tylko w krajach, w których firma Anton Paar jest reprezentowana przez swojego przedstawiciela 
(https://www.anton-paar.com/corp-en/about-us/company/) oraz wymaga wyrażenia zgody na poniższe 
warunki handlowe.  
 

Warunki uczestnictwa  

Zainteresowani winni zgłosić udział poprzez podanie odpowiednich danych i wypełnienie formularza 
www.anton-paar.com/multiwave-trade-in. Ponadto klient musi podać numer seryjny starego urządzenia i 
wybrać nowy produkt, którym jest zainteresowany. Odpowiedni dystrybutor firmy Anton Paar skontaktuje się 
z uczestnikiem, korzystając z przesłanych danych kontaktowych w celu ustalenia szczegółów dotyczących 
procedury wymiany. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wpisanie prawidłowych danych w 
formularzu. PROGRAM WYMIANY JEST ORGANIZOWANY DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU. 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 tej kampanii. 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 programie wymiany  
Uczestnik ma prawo do wymiany konkurencyjnego urządzenia do roztwarzania mikrofalowego przy zakupie 
nowego urządzenia z serii Multiwave 5000 (222110, 222111, 230152, 230153, 230156, 230157, 230160, 
230161, 230162, 230163) ze specjalną zniżką w wysokości 50%. 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/corp-en/terms-and-conditions/). Dotyczy 
to w szczególności zasad gwarancji i odpowiedzialności w ramach niniejszej akcji. 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 i w największym zakresie dozwolonym przez prawo 
wyklucza wszelką odpowiedzialność, w tym zaniedbanie, za jakiekolwiek obrażenia ciała lub jakiekolwiek 
straty lub szkody, w tym utratę możliwości, bezpośredniej, pośredniej, szczególnej lub wynikowej, powstałej 
w jakikolwiek sposób tej kampanii, w tym między innymi i) wszelkie problemy techniczne lub awarie sprzętu; 
ii) kradzież, nieuprawniony dostęp lub ingerencja osób trzecich; iii) wszelkie spóźnione, utracone, zmienione, 
uszkodzone lub niewłaściwiezaadresowane (przed i po potwierdzeniu odbioru przez firmę Anton Paar) z 
jakiegokolwiek powodu pozostającego poza kontrolą Anton Paar lub iv) wszelkie zobowiązania podatkowe, 
chyba że w niniejszym dokumencie wyraźnie określono inaczej. 

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 niniejszego bezpłatnego programu wymiany 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 
otrzymane dane do aktualizacji posiadanych już danych dotyczących uczestnika. Jeżeli dane dotyczące 
uczestnika nie znajdują się w posiadaniu firmy Anton Paar, zostaną one wykorzystane w celu nawiązania 
kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu zaproponowania transakcji sprzedaży. Uczestnicy mają prawo 
do wycofania w dowolnym momencie, zgody na uczestnictwo w bezpłatnym programie wymiany oraz na 
przechowywanie i wykorzystywanie danych w sposób opisany w niniejszej klauzuli. Cofnięcie zgody należy 
skierować na adres privacy@anton-paar.com. Po otrzymaniu odpowiedniej deklaracji, wszystkie dane 
użytkownika zostaną natychmiast usunięte. 

Obowiązuje od: 17 września 2020 r. 
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