REGULAMIN PRZYSTĄPIENIA DO AKCJI PROMOCYJNEJ EUTELSATU
Skierowanej do potencjalnych klientów nowych mieszkań,
promującej nowe inwestycje mieszkaniowe wyposażone w zbiorcze instalacje satelitarne.

1. Warunkiem przystąpienia do akcji Eutelsatu jest posiadanie inwestycji
w budownictwie wielorodzinnym wyposażonych w zbiorczą instalację do odbioru TV
satelitarnej z satelity HOT BIRD.
Budynek wyposażony w instalację zbiorczą może powstać zarówno przed jak i po wejściu w
życie rozporządzenia z dnia 6.11.2012 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Deweloper

………………………(nazwa dewelopera) z siedzibą w ……………………….

oświadcza, że:
2.1 we wskazanych poniżej inwestycjach została lub zostanie wykonana przed oddaniem
budynków do użytkowania instalacja do odbioru telewizji satelitarnej zgodna z
Rozporządzeniem z dnia 6.11.2012 r.

Tabela 1 Zbiorcze instalacje satelitarne w budynkach, które otrzymały pozwolenie na budowę po 23 lutego 2013

Nazwa
inwestycji

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod

Liczba lokali
w inwestycji

2.2 Jednocześnie oświadcza, że zbiorcze instalacje satelitarne zostały również wykonane w
poniższych budynkach, które nie podlegały jeszcze powyższemu rozporządzeniu.
Tabela 2 Zbiorcze instalacje satelitarne w budynkach, które otrzymały pozwolenie na budowę przed 23 lutego 2014

Nazwa
inwestycji

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod

Liczba lokali
w inwestycji

Przekazanie powyższych adresów jest jednoznaczne z przyłączeniem się do kampanii promocyjnej
Eutelsatu skierowanej do potencjalnych nabywców nowych mieszkań.

3. Zobowiązania Dewelopera i Eutelsatu

W ramach kampanii:

Deweloper:
I.

Udostępnia listę inwestycji posiadających zbiorczą instalację satelitarną (zarówno tych
wybudowanych przed wejściem w życie rozporządzenia, jak i po tej dacie) oraz wyraża zgodę
na umieszczenie/publikację listy inwestycji w bazie na stronie www.certyfikat-satelitarny.pl

II.

Wyraża zgodę na sprawdzenie instalacji satelitarnej przez eksperta Eutelsatu

III.

Aktualizuje na bieżąco listę inwestycji ze zbiorczą instalacją satelitarną za pośrednictwem
email’a kontakt@certyfikat-satelitarny.pl lub poprzez formularz dla deweloperów na stronie
www.certyfikat-satelitarny.pl

Eutelsat:
Eutelsat przyznaje Certyfikat oraz umożliwia wykorzystania go przez dewelopera w swojej komunikacji
marketingowej oraz promocyjnej na www.certyfikat-satelitarny.pl.

I.

Informuje potencjalnych kupujących mieszkania składających takie zapytanie na
www.certyfikat-satelitarny.pl, że podana przez dewelopera inwestycja jest wyposażona w
zbiorczą instalację satelitarną.

II.

Każdej z podanych inwestycji wyposażonych w zbiorczą instalację satelitarną przyznaje
Certyfikat satelitarny.

III.

Umieszcza logo dewelopera na stronie www.certyfikat-satelitarny.pl w kolejności alfabetycznej
jako „Certyfikowanego dewelopera” z możliwością linkowania do strony danego dewelopera
(deweloper dostarcza logotyp oraz link do strony i akceptuje umieszczenie logotypu na
stronie).

IV.

Promuje stronę www.certyfikat-satelitarny.pl w ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej i
internetowej

V.

Wyraża zgodę na wykorzystanie znaku Certyfikatu satelitarnego przez dewelopera w:
a. Materiałach promocyjno-reklamowych dotyczących inwestycji posiadających
Certyfikat satelitarny (ulotki, foldery, plakaty, bilbordy, komunikacja prasowa i
inetrenetowa)
b. Na stronie www inwestycji wyposażonej w zbiorczą instalację satelitarną
c.

Na terenie inwestycji posiadających Certyfikat w zakresie wywieszania plakatów
(dostarczonych przez Eutelsat i informujących klientów o przyznanym certyfikacie
„Ten budynek posiada CERTYFIKAT SATELITARNY EUTELSAT” na klatkach
schodowych) w folderach dla klientów, przy wydawaniu kluczy

4. Znak Certyfikatu Eutelsatu będzie wykorzystywany przez dewelopera w kształcie i formacie
sprecyzowanym w „Specyfikacji Wykorzystania Certyfikatu”
5. Znak Certyfikatu Eutelsatu będzie wykorzystywany przez dewelopera tylko dla tych inwestycji,
które zostały wyposażone w zbiorczą instalację do odbioru Tv satelitarnej.
6. Ponadto deweloper umożliwi umieszczanie w inwestycjach posiadających Certyfikat
materiałów informacyjnych o zbiorczych instalacjach satelitarnych i telewizji satelitarnej
przygotowanych przez Eutelsat i partnerów akcji.

7.

Przekazane przez dewelopera informacje dotyczące wykonania zbiorczych instalacji
satelitarnych zostaną zweryfikowane przez Eutelsat, a następnie dana inwestycja
zostanie umieszczona w bazie na stronie www.certyfikat-satelitarny.pl.

8. Eutelsat nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe informacje przekazane przez
dewelopera lub nieprawidłowo wykonaną instalację zbiorczą do odbioru telewizji satelitarnej.

Akceptuję Regulamin

………………………………………………….
W imieniu Dewelopera

