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2 pkt.

SPODNIE + PASEK

WZMOCNIONE KOLANA
 z wszywką na ochraniacze
15 funkcjonalnych kieszeni
ODPINANE SUWAKIEM 

kieszenie wyposażone w pętle 
do wieszania narzędzi

WIELOFUNKCYJNE boczne kieszenie 

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 
ORGANIZER 

 
Dzięki szerokiemu profilowanemu 

aluminiowemu uchwytowi i wzmocnionym 
aluminiowym zapięciom można 

w nich przechowywać i przenosić 
od 12 kg do 27 kg ładunku.
Wymiary: 598x286x327 mm

 3 pkt.

TELEFON MYPHONE HAMMER
WODOODPORNY, DUAL SIM

 
Idealny dla ludzi aktywnych, potrzebujących solidnego, 
wstrząso- i wodoodpornego telefonu z prostym menu.

Jego odporność na pył i wodę potwierdza certyfikat Ip67.

SPODNIE + KURTKA ROBOCZA

 
Komplet ubrań roboczych o znakomitej jakości, 

materiał o gramaturze 280g/m2, 
40% poliestru i 60% bawełny. 

- mocny, zwarty splot

 3 pkt.1 pkt.

SKÓRZANY PAS NARZĘDZIOWY
+ŻELOWE NAKOLANNIKI MONTERSKIE

1 pkt. LATARKA CZOŁOWA 
LED ZOOM

 
ZASIĘG 800M

-nowoczesna dioda XML-T6
-funkcja zoom

-reglowany kąt świecenia 90 stopni

2 pkt.

KURTKA ROBOCZA + CZAPKA

 
Wysokiej jakości materiału
 o gramaturze 280g/m2, 

40% poliestru i 60% bawełny.
-wiele funkcjonalnych kieszeni

-bardzo mocne szwy
-nie odbarwiają się pod wpływem światła 

i nie tracą koloru 

2 pkt.
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 6 pkt.

ROTHENBERGER ZESTAW
DO LUTOWANIA

ROTHENBERGER Zestaw do lutowania
 miękkiego i twardego Airprop Set

ZESTAW KLUCZ NASTAWNY SP 3 szt. 
ROTHENBERGER ŻABKA 

 6 pkt.3 pkt.

OBCINAK DO RUR
REMS RAS CU-INOX 3-42 mm

REMS Wytrzymały obcinak do cięcia cienkościennych rur 
ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi

Średnica ciętej rury: 3 - 35 mm (1/8" - 1 i 3/8")
Ścianka = < 4 mm

6 pkt.

APARAT NIKON 
COOLPIX HD

 
Matryca CCD 20 mln pikseli 

Obiektyw NIKKOR z 5-krotnym zoomem optycznym 
oraz 10-krotnym zoomem cyfrowym.

STANLEY WARSZTAT SKRZYNKA 

STANLEY WARSZTAT NA KÓŁKACH
Skrzynia składa się ze skrzynki górnej oraz kufra w dolnej części.

Kółka pokryte antypoślizgową, gumową powłoką.
 Wymiary: 470x270x620 mm

6 pkt.

LAMPA LUTOWNICZA 
ROTHENBERGER ROFLAME PIEZO

- 1800 stopni
 - palnik gazowy lutownica

- w zestawie brak gazu

3 pkt.

6 pkt.

WIERTARKO-WRĘTARKA
MAKITA 10,8V + WALIZKA 

 

Prędkość obr. na biegu jałowym: 
1 Bieg: 0 - 350 obr./min

  2 Bieg: 0 - 1300 obr./min
Max. zdolność wiercenia w stali: 10 mm

Max. zdolność wiercenia w drewnie: 21 mm

6 pkt.

TABLET MULTIMEDIALNY 10``

Tablet Multimedialny z funkcją telefonu
Parametry: 10.1” | 2 x 1.2GHz | 8GB | 2 x kamera | 2MP |

 3G | microSD | Android 4.4/Dual SIM/WiFi
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 9 pkt.

ROTHENBERGER OBCINAK
NOŻYCE DO RUR

Zestaw nożyc do rur z tworzyw
- ROTHENBERGER ROCUT TC 26
- ROTHENBERGER ROCUT TC 42

ROTHENBERGER NOŻYCE
ROCUT TC 63  

 
Do rur PCV, PE, PEX

 6 pkt.

6 pkt.

TRUCK SAMOCHÓD ZDALNIE 
STEROWANY 4x4 RC  

- Wodoodporny
- Zasięg  100m

- Prędkość maksymalna  50km/h
- Czas ładowania 150 minut

- 253x200x115 mm

MINIWIEŻA  

- Wyświetlacz LCD
- USB

- Bluetooth
- Radio FM 

- AUX
- Moc: 30W

6 pkt.

WALIZKA PODRÓŻNA
 94L WITCHEN

Wykonana z bardzo trwałego tworzywa ABS.
 Posiada cztery kółka ułatwiające manewrowanie, 

dwustopniową, teleskopową rączkę z blokadą, 
dwa elastyczne, gumowe uchwyty do ręki

 oraz zamek szyfrowy.

6 pkt.

9 pkt.

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 
NA KÓŁKACH PEREL

 
STAL NIERDZEWNA 

570x354x830mm
 renomowanej belgijskiej firmy PEREL 

6 pkt.

NAMIOT KEMPINGOWY 
RODZINNY ARPENAZ 4, 4-OS. QUECHUA

Namiot 4-osobowy, łatwy w montażu, 
z małym przedsionkiem,

 w którym można usiąść wokół stołu.

9 pkt.

STANLEY DALMIERZ LASEROWY
 TLM165 MIERNIK MIARA 50m

 
Parametry techniczne:

Min. odległość pomiaru 0.1 m
Maks. odległość pomiaru 50 m
Dokładność pomiaru 1.5 mm

5 6



15 pkt.

TRAMPOLINA OGRODOWA 
Z SIATKĄ 3,6 m

Trampolina ogrodowa o średnicy 3,6m.
W zestawie: 4 podwójne nogi trampoliny 

z zewnętrzną siatką ochronną
 i dodatkowo drabinką GRATIS! 
Maksymalne obciążenie 150 kg! 

ŻELAZKO GENERATOR PARY TEFAL

Produkt stworzony do szybkiego prasowania
OptimalTemp - idealne połączenie pary i temperatury

           Easy De-Calc - prosty i skuteczny system antywapienny
Ciągły strumień pary o maks. mocy 120 g/min, 

silne uderzenie pary o mocy 290 g

15 pkt.

WIATRÓWKA CROSMAN
Z LUNETĄ 4,5mm

Kolba wykonana jest z bardzo
 trwałego tworzywa sztucznego.

 Do strzelania można używać zarówno
 śrutu 4,5 mm jak i kulek BB 4,46 mm. 

Wiatrówka posiada światłowodowe przyrządy 
celownicze z regulowaną szczerbinką.

 9 pkt.

9 pkt.

KAMERA SPORTOWA/ WYCZYNOWA/
SAMOCHODOWA WiFi 

 - 14MPx, Full HD
- Kąt widzenia: 170st.
- Wodoodporność 50m

- Wyświetlacz 1.5`` TFT LCD
- Nagrywanie 60 klatek/s

12 pkt.

ZESTAW KLUCZY
SZWEDZKICH ROTHENBERGER   

3-punktowe mocowanie umożliwia 
pewny chwyt rur o gładkich powierzchniach.

Uniwersalny uchwyt dzięki profilowi dwuteowemu.

12 pkt.

DRON Z KAMERĄ HD 
Z FUNKCJĄ FILMOWANIA

 
Dron dla osób zaczynających swoją przygodę z lataniem.

 Posiada funkcję FPV(First Person View) 
pozwalając na jednoczesne sterowanie 
i ogladania na żywo obrazu z kamery 

zainstalowanej na dronie.  

WIERTARKO-WKRĘTARKA 
UDAROWA MAKITA

- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
- 4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy

 12 pkt. 12 pkt.

SONY SMARTWATCH  
ANDROID  

- 4 rdzenie, 1.2 GHz
- Ekran 1,6"

- Rozdzielczość 320x320 px
- System Android Wear

- Bateria Litowo-polimerowa 420 mAh
- E-Kompas, Czujnik światła, 

Żyroskop, Akcelerometr
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24 pkt.

MYJKA CIŚNIENIOWA
KARCHER K5 CONTROL 

 
Urządzenie klasy K 5 to wyjątkowo mocna

 i niezawodna maszyna wyposażona 
w chłodzony wodą, trwały silnik. 

Wydajność powierzchniowa
 urządzenia sięga 40 m2/h

21 pkt.

SAMOCHÓD ZDALNIE STEROWANY 
Z SILNIKIEM SPALINOWYM  

Skala: 1:10 
- 420x330x185 mm

- Prędkość max. 50km/h
- Waga: 2100g

ROWER GÓRSKI 27,5"

Rower górski z przednim amortyzatorem
 i tarczowymi hamulcami.

Amortyzator przedni, uniesiona pozycja,
 mostek podnoszony o 3 cm, ergonomiczne siodło. 
Koła 27,5'', dwa hamulce tarczowe, 24 przełożenia.

WIECZYSTA GWARANCJA na ramę, mostek i kierownicę!

21 pkt.
ODKURZACZ iROBOT ROOMBA

Inteligentny odkurzacz iRobot Roomba
Roomba sprząta gruntownie dywany, parkiety, panele, 

kafle i linoleum, włączając w to wąskie przestrzenie pod oraz 
wokół mebli, a także wzdłuż krawędzi. Robot monitoruje przestrzeń 

w której się porusza ponad 60 razy na sekundę, używając
 kilkudziesięciu czujników i ponad 40 różnych wzorów zachowań. 

21 pkt.

21 pkt.

BP VOUCHER NA DARMOWE
 TANKOWANIE ZA 1000zł

Voucher umożliwia bezpłatne tankowanie
 na wszystkich stacjach BP w Polsce do wartości 1000zł.

18 pkt.

DeWALT WIERTARKA UDAROWA
1300W + WALIZKA 

Profesionalna Wiertarka Udarowa 
- 1300W 40Nm, 2 biegi

- szybkozaciskowy uchwyt wiertarski, rękojeść boczna, 
- ogranicznik głębokości wiercenia

18 pkt.

MYPHONE HAMMER 
AXE LTE 

 
Pancerny Smartphon 4,5``LTE

- Wodoodporny IP67
- Procesor 8 rdzeni

- Aparat 13 Mpx
- Dual SIM

STACJA NAPEŁNIAJĄCA 
MOBILNA DO UKŁADÓW SOLARNYCH 

I POMP CIEPŁA  

 18 pkt.
 

Profesjonalna stacja do napełniania, płukania i odpowietrzania 
układów zamkniętych obwodów solarnych, pomp ciepła, 

ogrzewania podłogowego i ściennego. Stacja solarna służy do szybkiego
 i niezawodnego napełniania termicznych systemów solarnych 

oraz innych zamkniętych instalacji wody zimnej i ciepłej.
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STÓŁ BILARDOWY  3 W 1.
NAKŁADKI: PING-PONG, CYMBERGAJ 

Stół firmy Radley to doskonałe połączenie stylu i elegancji. 
Wykonany w całości z trwałego materiału jakim jest płyta MDF.

Profesjonalnie wykonane skórzane łuzy, 
od niedawna stosowane tylko w stołach z wyższej półki.

Dołączona nakładka umożliwia grę w ping ponga lub cymbergaj.

30 pkt.

30 pkt.
ZESTAW KINA DOMOWEGO

 

33 pkt.
KONSOLA XBOX ONE 

33 pkt.

iPAD AIR LTE

 
- tablet z ekranem dotykowym Multi-Touch

- przekątna ekranu 7.9 cala 
 - rozdzielczość 2048 x 1536. 

33 pkt.
LAPTOP ASUS 15``

 - Core i5 5200U
- LCD: 15.6" HD 

 - NVIDIA GeForce 920M 2GB 
 - RAM: 4GB 
 - HDD: 1TB 

24 pkt.

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY
 SINCLAIR 3kW

3kW do 25m2
300 x 778 x 505 mm
Waga netto: 28,5 kg.

24 pkt.
PREZENT NA ŻYCZENIE  

Wskaż nam o czym marzysz 
a my kupimy to dla Ciebie! 
Wybierz dla siebie prezent 
do wartości 1400zł brutto.

EKSPRES CIŚNIENIOWY DeLONGHI

- Typ ekspresu: automatyczny
- Ciśnienie: 15 barów
- Pojemnik na mleko

- Stosowanie kawy: ziarnista, mielona
- Kolor: czarny 

42 pkt.
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TV SAMSUNG FULL HD 50``

Technologia: 3D LED 400 Hz 
 - Przekątna: 50" 

- Gniazda HDMI: 4
 - Tuner TV: DVB-T (MPEG4), DVB-C

 - Klasa energetyczna: A+  

 42 pkt.

42 pkt.
SKUTER SPALINOWY 50cm3  

Silnik Czterosuwowy, chłodzony powietrzem
- Pojemność 49 ccm

- Prędkość maks. 45km/h
- Akumulator 12V/4Ah
- Zbiornik paliwa 5L

51 pkt.
VOUCHER NA WYCIECZKĘ 

Voucher na dowolną wycieczkę o wartości 3000 zł

48 pkt.

QUAD 125cm3, LICZNIK ELEKTRONICZNY,
PAKIET LED

Quad w bogatej wersji z Pakietem homologacyjnym 
(elektroniczny licznik prędkości, kierunkowskazy Led, lusterka)

wyposażony w przednie hamulce bębnowe oraz tylny hamulec tarczowy, 
na felgach stalowych 8" z oponami terenowymi.

Silnik : poj.silnika : 125 cm3, 1-cylinder, 4-suwowy
Chłodzenie : powietrzem
Prędkość max : 55 km/h

Moc : 10 KM / 8400 obr/min
Zapłon : elektryczny / C.D.I.

Skrzynia biegów : półautomatyczna 
(zmiana biegów bez użycia sprzęgła) 

/ 3 biegi do przodu + wsteczny 

42 pkt.
SAMSUNG GALAXY S6 EDGE

System operacyjny:Android 5.1
- Wyświetlacz: 5,1 cali / 2560x1440 px

- Procesor 8 rdzeni
- Pamięć masowa: 32 GB

- Aparat: 16 Mpx
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REGULAMIN I WARUNKI PROGRAMU
 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego "Instalujesz i Kasujesz…Klimosz to się opłaca!” jest Klimosz Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice,
                  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego pod nr 00000159074, 
 2. NIP 651-16-11-021, REGON 278060251, zwane dalej "Organizatorem". 
 3. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Programie
 1. Program skierowany jest do firm z branży instalacyjnej (instalatorów), którzy montują kotły z oferty Klimosz na terenie Polski. 
 2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatne i dobrowolne.
 3. Uczestnik przystępuje do programu poprzez dokonanie rejestracji.
                     
 4.               Uczestnik dokonuje rejestracji na jeden z dwóch sposobów:
         a.  Poprzez formularz online na stronie www.instalujeszikasujesz.klimosz.pl lub
         b.  Poprzez ręczne wypełnienie zgłoszenia załączonego do katalogu Programu, które należy
              odesłać na adres: Klimosz Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 6, 43-250, Pawłowice z dopiskiem 
             „INSTALUJESZ I KASUJESZ”  lub pocztą elektroniczną na adres gwarancje@klimosz.pl

 5. Do rejestracji zgłoszenia wymagane jest podanie: Nazwy firmy, imienia i nazwiska, adresu siedziby firmy, adresu wysyłki nagrody, numeru NIP,
                  telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz złożenie podpisu. 
 6. Po dokonaniu rejestracji użytkownik zbiera punkty na specjalnym koncie, które może wymieniać na nagrody z aktualnie obowiązującego katalogu nagród.
 7.               Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 8. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
                   określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.
 9.               Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne
                   osoby.

§ 3. Gromadzenie punktów
 1. Za każdorazową usługę montażu produktu/produktów uczestnik otrzyma taką ilość punktów jaka jest przewidziana w aktualnie obowiązującym 
                  katalogu/ cenniku Klimosz.
 2. Szczegółowy zakres produktów biorących udział w Programie wyszczególniony jest w aktualnie obowiązującym katalogu/ cenniku Klimosz.
 3. Warunkiem naliczenia punktów w programie jest przesłanie na jeden z poniższych sposobów czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczątką,  
                  imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu instalatora montującego urządzenie:
 
     a.  Za pośrednictwem strony instalujeszikasujesz.klimosz.pl w formularzu kontaktowym w formie załącznika lub
     b.  Tradycyjną pocztą na adres: Viadrus Centrum Serwisowe Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 6,  43-250, Pawłowice lub pocztą elektroniczną 
          na adres gwarancje@klimosz.pl

 4. Punkty będą gromadzone na specjalnym koncie uczestnika programu i naliczane będą w terminie do 30 dni od daty wpływu karty gwarancyjnej produktu
                  pod wskazany w § 3 pkt 3 lit.a,b  adres.
 5. Punkty w programie lojalnościowym "Instalujesz i Kasujesz…Klimosz to się opłaca!” można gromadzć w okresie od 04.04.2016 od godz.24.00 do
                  31.03.2017. do godz 24.00.
 6. Zebrane punkty w Programie można wymieniać na nagrody do dnia 31 marca każdego roku, po tym terminie zgromadzone i nie wykorzystane punkty za 
                  dany rok zostaną skasowane.

§ 4. Odbiór nagród
 1.   Zgromadzone punkty klient może wymieniać wyłącznie na nagrody z aktualnie obowiązującego katalogu nagród. Katalog nagród dostępny będzie
                  w Internecie pod adresem instalujeszikasujesz.klimosz.pl oraz u Autoryzowanych Dystrybutorów Klimosz. 
                  Wykaz placówek na klimosz.pl  w zakładce kontakt.
2.         Uczestnik po spełnieniu warunków określonych w § 2 oraz § 3 ma prawo  do nagrody w postaci zakupu produktu z aktualnego  katalogu nagród
                   po  preferencyjnej cenie 1 zł.
3. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną 
                   nagrodę rzeczową.  
4. Ilość nagród w Programie jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Programu na inne, bez podawania
                  przyczyn dokonanych zmian, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie uczestnictwa w Programie.
5.               Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości.
6. Wydanie nagrody nastąpi w terminie do  30 dni  liczonych od dnia wpływu zlecenia wydania nagrody do siedziby Organizatora. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika programu danych, o których mowa
                  w § 2 ust. 5 Regulaminu oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji Uczestnika Programu Lojalnościowego dokonanych po ich przekazaniu
                  Organizatorowi. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność otrzymanej przez laureata Programu nagrody. Wyłącza się odpowiedzialność
                  Organizatora z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy.
9. Nagrody za punkty będą wysyłane pod wskazany w zgłoszeniu do programu adres.
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§ 5. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora w terminie
                  do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia programu lub na adres email: bok@klimosz.pl.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. 
 3. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

§ 6. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane do celów realizacji Programu Lojalnościowego zgodnie z warunkami określonymi 
                  w ustawie z 2002 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.z2022,Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator
                  PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
                  osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). 
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. 

§ 7. Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej instalujeszikasujesz.klimosz.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Programie Lojalnościowym zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą
                   moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

KLIMOSZ to się opłaca!
Instalujesz i kasujesz...
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