Regulamin testowania produktów
Winncare Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Jasieniu ul. Lubska 17, 68-320 Jasień, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000275111,
NIP 928-199-35-80, wysokość kapitału zakładowego: 10.475.000,00 ZŁ, kapitał zakładowy w
całości wpłacony, zwaną dalej WINNCARE.
Celem firmy WINNCARE jest dostarczanie funkcjonalnych, innowacyjnych urządzeń
zapewniających bezpieczeństwo i łatwość użytkowania we wszystkich sytuacjach, jakich
wymaga sprawowanie opieki – w domach, szpitalach i wszelkiego rodzaju placówkach
opiekuńczych. O charakterze firmy i jej produktów stanowiły zawsze innowacyjne rozwiązania,
z naciskiem na łatwość użytkowania i bezpieczeństwo dla opiekunów, zachowanie poczucia
godności i wygody dla osób potrzebujących opieki, design na najwyższym poziomie
spełniającym najwyższe standardy jakości.
Celem testowania PRODUKTÓW jest zbadanie, przez KLIENTÓW ich właściwości i
pożądanej przydatności do użytku oraz wyrażenie opinii o testowanym produkcie.
I.Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:
1) KLIENT – szpital, zakład leczniczy, zakład opiekuńczo – leczniczy, zakład pielęgnacyjno
– opiekuńczy, dom pomocy społecznej (ewentualnie dopisać inne).
2) Produkt – produkt lub produkty oferowane przez firmę Winncare Polska Sp. z o. o.
stanowiące przedmiot testowania.
3) Testowanie – akcja marketingowa polegająca na tym, że KLIENCI testują Produkty w
oznaczonym czasie. Celem testowania jest poznanie opinii KLIENTÓW o testowanych
Produktach w postaci opinii wyrażonej w elektronicznej ankiecie albo w formie
mailowej lub pisemnej.
II. Zasady uczestnictwa:
1) Uczestnikiem testowania mogą być wyłącznie KLIENCI prowadzący działalność
leczniczą, opiekuńczo – leczniczą, pielęgnacyjno – opiekuńczą na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
2) KLIENT zgłasza chęć uczestnictwa w testowaniu Produktu mailem na adres
sales@winncare.pl lub telefonicznie na numer +48 68 371 10 45 wew.1 lub +48 500
036 279.
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3) Przystąpienie do testowania następuje poprzez podpisanie przez osobę upoważnioną
do reprezentacji niniejszego Regulaminu testowania produktów oraz protokołu
przekazania produktu do testowania.
III.Warunki testowania:
1) Okres testowania jest ustalany z KLIENTEM i wpisywany w Protokole przekazania
produktu do testowania.
2) WINNCARE dostarcza Produkt do siedziby KLIENTA wraz z instrukcją obsługi oraz
przeprowadza szkolenie i zapewnia pomoc w trakcie użytkowania poprzez osobę
kontaktową wskazaną w Protokole. Ponadto informacje o produkcie oraz instrukcje
obsługi znajdują się na stronie internetowej WINNCARE www.winncare.pl
3) KLIENT zobowiązany jest w okresie testowania do użytkowania Produktu zgodnie z jego
przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z instrukcją obsługi.
4) Po zakończeniu testowania KLIENT wypełnia przesłaną mu elektronicznie ankietę
(dotyczy materacy przeciwodleżynowych) lub wyraża opinię o Produkcie i jego
przydatności/jakości w formie maila lub w formie pisemnej.
5) Po zakończeniu okresu testowania WINNCARE odbiera Produkt z siedziby KLIENTA.
KLIENT zobowiązany jest do zwrotu produktu w należytym stanie z uwzględnieniem
normalnego zużycia wynikającego z prawidłowego użytkowania w tym zgodnie z
instrukcją obsługi.
6) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Produktu KLIENT ponosi odpowiedzialność
za wynikłą z tego powodu szkodę.
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