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1. Organizatorem Promocji pod nazwą: „4 lata ochrony serwisowej dla mikserów i 
robotów planetarnych Ariete” (dalej jako: Promocja) jest Gero Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 47/1, 00-697 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000082683, NIP 5260151632, o kapitale zakładowym wpłaconym w 
wysokości 520 000 zł i będąca w Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznym 
dystrybutorem oraz gwarantem dla produktów marki Ariete.  

2. Promocja organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin 
i prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Promocja polega na przedłużeniu ochrony serwisowej wynikającej z karty 
gwarancyjnej Organizatora o okres dodatkowych 2 lat - przedłużający czas 
trwania ochrony serwisowej do łącznie 4 lat liczonych od momentu nabycia 
produktu objętego Promocją. Promocji podlegają tylko produkty wymienione w 
pkt. 15 niniejszego regulaminu, nabyte w okresie obowiązywania Promocji, w 
jednym z Podmiotów wymienionych w pkt. 16. Promocja obejmuje tylko 
klientów, którzy spełnili dodatkowe warunki Promocji wskazane w niniejszym 
Regulaminie. 

4. Otrzymanie ochrony serwisowej na okres 4-letni oznacza otrzymanie 2-letniej 
gwarancji jakości oraz kolejnych i dodatkowych 2 lat ochrony serwisowej na 
warunkach wynikających z karty gwarancyjnej Organizatora, tak aby łączny 
okres ochrony serwisowej wynikającej z gwarancji wynosił 2 lata plus 2 lata 
okresu wynikającego z tytułu Promocji. W całym tym okresie procedura serwisu 
odbywa się w formule door to door.  Po spełnieniu warunków promocji i z 
zastrzeżeniem wskazanym w pkt. 12, 2-letnia dodatkowa ochrona serwisowa 
rozpoczyna się po upływie 2-letniego okresu gwarancji jakości udzielonej na 
produkt objęty Promocją i udzielana zostaje pod warunkiem, iż w okresie 2- 
letniej gwarancji jakości, produkt objęty Promocją nie zostanie wymieniony na 
inny. Świadczenia Organizatora na rzecz Uczestnika wynikające z Promocji i 
wskazane w niniejszym regulaminie mają charakter nieodpłatny oraz nie 
podlegają wymianie na gotówkę, ani inne dobra materialne. 

5. W Promocji mogą wziąć udział tylko pełnoletnie osoby fizyczne nabywające 
produkty na użytek osobisty, który nie jest związany z działalnością gospodarczą 
lub zawodową. 

6. Promocją objęte są produkty marki Ariete nabyte bezpośrednio od Gero Sp. z 
o.o. oraz od innych Podmiotów, których miejsce prowadzonej działalności 
gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które zostały 
wymieniene w pkt. 16 niniejszego regulaminu.  

7. Promocją objęte są produkty nabyte w okresie od dnia 1 września 2022 do dnia 
31 grudnia 2022 roku, fabrycznie nowe, wprowadzone do obrotu na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej przez Organizatora, na które udziela on 2- letniej 
gwarancji jakości. Lista produktów objętych Promocją znajduję się w pkt 15 
niniejszego regulaminu. 

8. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest nabycie w okresie trwania Promocji 
produktu marki Ariete spośród modeli wymienionych w pkt. 15. Nabycie 



produktu musi być wskazane na dokumencie potwierdzającym datę nabycia oraz 
model urządzenia, a posiadanie ww. dokumentu jest jednym z warunków 
skorzystania z promocji.  

9. Aby skorzystać z Promocji, uczestnik zobowiązany jest do dokonania rejestracji 
na stronie https://promocje.ariete.pl/w/4-lata-ochrony-serwisowej-dla-
mikserow-i-robotow-planetarnych-ariete poprzez poprawne wypełnienie 
formularza rejestracyjnego. Wypełnienie formularza rejestracyjnego za 
pośrednictwem serwisu internetowego jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
wzięcia udziału w Promocji, a tym samym realizacji jej postanowień. 
Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizowaną Promocją 
prowadzone jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 
r., poz. 344). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych 
znajdą Państwo w pliku „Polityka prywatności”. 

10. Po poprawnym wypełnieniu przez Uczestnika formularza rejestracyjnego dla 
Promocji, Organizator odeśle do uczestnika drogą e-mailową certyfikat, który 
stanowić będzie podstawę do korzystania z przedłużonej ochrony serwisowej 
wynikającej z warunków Promocji. 

11. Maksymalny termin wypełnienia formularza rejestracyjnego za pośrednictwem 
serwisu internetowego jest określony na 60 dni od daty nabycia produktu 
objętego Promocją. Po tym terminie wygasa prawo skorzystania z Promocji i  
uzyskania dodatkowych 2 lat ochrony serwisowej opisanych w pkt. 3.  

12. Prawo do skorzystania z ochrony serwisowej wynikającej z Promocji będzie 
uzależnione od przedstawienia autoryzowanemu serwisowi Ariete, 
prowadzonemu przez Gero Sp. z o.o.: 

o dowodu nabycia produktu objętego Promocją 
o certyfikatu 2-letniej ochrony serwisowej z prawidłowo wypełnionymi 

danymi 
13. Szczegółowe warunki gwarancji 2-letniej i 2-letniej ochrony serwisowej na 

produkty objęte Promocją znajdują się w pkt. 4 niniejszego regulaminu. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i 
modyfikowania zasad Promocji, w tym do wcześniejszego zakończenia Promocji. 
W przypadku zmiany Regulaminu Organizator może powiadomić uczestników 
poprzez umieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie internetowej 
https://promocje.ariete.pl/w/4-lata-ochrony-serwisowej-dla-mikserow-i-
robotow-planetarnych-ariete 

14. Wszystkie zgłoszenia serwisowe na produkty objęte Promocją należy kierować 
bezpośrednio do gwaranta: 

o drogą mailową na adres serwis@gero.pl 
o telefonicznie pod nr. +48 22 583 10 33   

15. Lista produktów objętych Promocją: 
o Mikser planetarny Ariete mod. 1588/03 Vintage (EAN 8003705115996) 
o Mikser planetarny Ariete mod. 1588/04 Vintage (EAN 8003705116009) 
o Mikser planetarny Ariete mod. 1588/05 Vintage (EAN 8003705116016) 
o Mikser planetarny Ariete mod. 1588/07 Classica (EAN 8003705118881) 

mailto:serwis@gero.pl


o Robot planetarny Ariete mod. 1589/00 Moderna (EAN 8003705120419) 
o Robot planetarny Ariete mod. 1589/01 Moderna (EAN 8003705120426) 
o Robot planetarny Ariete mod. 1589/02 Moderna (EAN 8003705120433) 
o Robot planetarny Ariete mod. 1598/1 Gourmet Pastamatic 7 (EAN 

8003705115897) 
16. Podmioty w których nabycie produktów wymienionych w pkt. 15 jest objęte 

Promocją: 
o AB FOTO 
o ACTION 
o ADAMAR 
o AGD PERFEKT 
o AGD STYLE 
o ALTO 
o ARIETE 
o AVANS 
o BP 
o CIRCLE K  
o CZERWONA MASZYNA 
o E.LECLERC 
o ELECTRO 
o ELTKOM 
o ESMART 
o GALERIA FOKUS 
o GARNECZKI 
o GROS 
o INLAGO 
o IRMAR 
o JBM.PL 
o JOLMIR 
o KACPER HOME LIFE 
o KOMPUTRONIK 
o LOTOS NAVIGATOR 
o MAREMA 
o MAX ELEKTRO 
o MAX KUCHNIE 
o MEDIA EXPERT 
o MEDIA MARKT 
o MIX KUCHNIA 
o MOTIVATION DIRECT SAM 
o NALEPSZE.PL 
o NAVITEL 
o NEO24.PL 
o NEONET 
o NUUMO 
o OLEOLE 
o ORLEN VITAY 
o OSIEM 
o PAYBACK 



o PGE 
o RTV EURO AGD 
o SMART SOLUTION 
o SZUFLANDIA 
o ŚWIAT AKCESORIÓW 
o TV OKAZJE 
o VOBIS 
o VOLTIMEX 
o Nabycie w podmiocie, który nie został wymieniony w niniejszym punkcie 

podlega indywidualnemu rozpatrzeniu  

 

 

 


