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Spełnij marzenie
i wygraj weekend z Ferrari WIĘCEJ

PUNKTÓW22xx

Uczestnikami benefit beretta mogą być firmy in-
stalacyjne i serwisowe, które kupują i montują 
urządzenia marki beretta (nie jest wymagana umo-
wa autoryzacyjna) i nie posiadają ważnej umowy 
dealerskiej z RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.a. 
biorąc udział w programie, można otrzymać na-
grody w zamian za zakupy i rejestrację produktów 
marki beretta na dedykowanej platformie lub po-
przez sms oraz rywalizować z innymi uczestnika-
mi o nagrodę główną, którą jest weekend z Ferrari.
Główna nagroda pierwszej edycji benefit beretta 
2022 trafiła już do Wojciecha Rachwała – firma In-
StalatoR z brzozowa, który będzie miał okazję 
przetestować Ferrari F8 tributo. Pan Wojciech jest 
również od kilku lat złotym ambasadorem marki 
beretta, ponieważ m.in. jakość jego usług ofero-
wanych użytkownikom urządzeń marki beretta 
jest przez nich wysoko oceniania oraz doceniana. 

W styczniu br. wystartowała kolejna edycja benefit beretta – programu 
dedykowanego dla firm instalacyjnych i serwisowych, które kupują  
i montują urządzenia marki beretta. Głównym celem uczestnika tego 
programu jest możliwość spełnienia marzenia i wygrania na weekend 
auta marki Ferrari, a dodatkowo skorzystania z wielu benefitów, m.in. 
stałego przychodu z montażu i uruchamiania urządzeń marki beretta  
czy też voucherów do takich sklepów, jak: allegro, zalando, euro RtV 
aGD, wakacje.pl oraz kart podarunkowych na stacje paliw. W drugim roku 
działania programu marka beretta przygotowała nie lada niespodziankę 
– wszystkie wartości punktowe produktów zostały podwojone.

Benefit Beretta, czyli wyścig po weekend z ferrari!

na zdjęciu od lewej: Paweł ott – country Sales Director, Wojciech Rachwał i Jacek Rachwał  
– firma InStalatoR z brzozowa, Sławomir nelke – Dyrektor ds. Sprzedaży marki beretta,  
Wojciech kawa – manager Regionu

http://www.instalreporter.pl
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Za co nagradzamy w Benefit Beretta? 
W programie nagradzane są zakupy wybranych 
produktów z oferty marki beretta. aktualna lista 
produktów premiowanych wraz z punktacją jest za-
wsze dostępna na stronie www.benefit-beretta.pl. 
aby zarejestrować zakupione produkty, wystar-
czy zalogować się na swoje konto w programie 
i wpisać w zakładce „Rejestracja produktu” nu-
mer seryjny urządzenia, a punkty zostaną au-
tomatycznie naliczone na koncie. Rejestracji 
można dokonać również, korzystając z dedyko-
wanej bramki SmS. zakup produktu musi nastąpić  
w czasie trwania programu. 

na czym polega rywalizacja?
za zakończenie programu przygotowano atrak-
cyjną nagrodę główną dla uczestnika, który doko-
na największych zakupów i zarejestruje najwięcej 
punktów na swoim koncie. Wygrana osoba otrzy-
ma voucher uprawniający do wypożyczenia sa-
mochodu marki Ferrari na weekend. Sportowe  
emocje gwarantowane! 
Przez cały czas trwania „wyścigu” swoją pozycję 
można śledzić w zakładce Ranking. 

Jakie benefity można otrzymać? 
Warto również wspomnieć, że instalatorzy, któ-
rzy zdecydują się przejść szkolenie autoryzacyj-
ne, mogą korzystać z takich benefitów, jak płat-
ność za montaż i uruchomienie urządzeń. aby 
zapisać się na szkolenie autoryzacyjne wystarczy 
uzupełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony 
na stronie www.beretta.pl/oferta-szkoleniowa.  
Dodatkowo dla uczestników przewidziane są spe-
cjalne akcje promocyjne.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń

tel. 56 657 16 00 
infolinia 801 044 804, 56 663 79 99 

info.beretta.pl@carrier.com, www.beretta.pl

r e k l a m a

Benefit Beretta to: 

•	 wysokie premie za montaż  
i uruchomienie urządzeń,

•	 vouchery do znanych sklepów  
oraz karty podarunkowe  
na stacje paliw, 

•	 podwojona liczba punktów  
za urządzenia, 

•	 oferty specjalne i promocje  
dla uczestników.

ponad 30 tys. klientów zmieniło  
w ubiegłym roku sprzedawcę prądu

od początku 2022 r. łącznie ponad 30 tys. odbior-
ców z różnych grup zmieniło firmę, która sprzeda-
je im prąd: w tym ponad 23 tys. klientów indywi-
dualnych i blisko 7 tys. biznesowych. natomiast 
od 2007 r. – tj. od czasu, gdy jako klienci mamy 
taką możliwość – sprzedawcę prądu w naszym 
kraju zmieniło w sumie 972 tys. odbiorców, z cze-
go 741,7 tys. to odbiorcy w gospodarstwach do-
mowych (w grupach taryfowych G), a 230,3 tys. 
to odbiorcy w grupach taryfowych a, b i c.
na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa kilka 
istotnych czynników, m.in.: poziom świadomo-
ści klientów i ich motywacja do zmiany, a tak-
że sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak 
skomplikowanych procedur) oraz dostępność 
konkurencyjnych ofert na rynku.

masz wybór. Wybieraj świadomie
Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z pod-
stawowych praw konsumenta, a zarazem waż-
nym elementem wzmacniania konkurencji na 
rynku. Jednak wraz z rosnącą liczbą sprzedaw-
ców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują 
nieuczciwe praktyki ryn-
kowe. Dlatego Urząd Re-
gulacji energetyki przy-
pomina o konieczności 
uważnego i dokładnego 
zapoznania się z ofertą  
i umową, zanim złożymy 
swój podpis pod doku-
mentami przedłożonymi 
przez przedsiębiorcę. na-
leży zwracać uwagę m.in. 
na następujące warunki 
umowy – poza samą ceną 
energii elektrycznej:

•	czy	oprócz	sprzedaży	energii	elektrycznej	ofer-
ta zawiera dodatkowe usługi i związane z tym 
opłaty,
•	na	jaki	okres	zawierany	jest	kontrakt,
•	na	jakich	zasadach	będzie	odbywać	się	rozlicze-
nie po upływie okresu obowiązywania oferty,
•	jakie	są	warunki	wypowiedzenia	(czy	są	prze-
widziane opłaty za wcześniejsze wypowiedze-
nie umowy), na jakich zasadach będzie odbywać 
się rozliczenie po upływie okresu obowiązywa-
nia oferty.
zanim zawrzesz umowę z nowym sprzedawcą 
zawsze:
•	zastanów	się,	czy	ta	oferta	jest	dla	Ciebie	ko-
rzystna,
•	dokładnie	przeanalizuj	wszystkie	dokumenty,	
w tym umowę, przed ich podpisaniem,
•	upewnij	się,	czy	na	przedstawionych	dokumen-
tach, ofertach lub umowach widnieją dane firmy, 
której przedstawicielem jest sprzedawca.

pamiĘtaJ! nie daj się oszukać – od 3 lipca 2021 r. 
obowiązuje zakaz sprzedaży „door-to-door” wo-
bec odbiorców w gospodarstwach domowych.
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