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REGULAMIN PROMOCJI SPRZEDAŻY SOLENERGA  
 

§ 1  

Definicje 

 

1. Podane poniżej wyrażenia będą miały następujący sens: 

a. Regulamin – regulamin niniejszej Promocji; 

b. Promocja – Promocja Sprzedaży Solenerga, który jest organizowany przez Organizatora.  

c. Organizator - Solenerga Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 10, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 

pod numerem 0000812964, NIP 5272911505, REGON 384843488, adres elektroniczny: kontakt@solenerga.pl. 

d. Okres Trwania Promocji - okres od dnia 01.04.2021  do dnia 31.12.2021 r.. 

e. Uczestnik - osoba fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia łącznie 

poniższe kryteria: 

• w Okresie Trwania Promocji dokonała u Organizatora zakupu instalacji fotowoltaicznej;   

• dokonała prawidłowego zgłoszenia do udziału w Promocji w sposób określony w niniejszym Regulaminie;  

• nie jest pracownikiem Organizatora;  

• posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pod którym odbiera przesyłki poczty 

kurierskiej. 

f. Strony –  Organizator i Uczestnik łącznie. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i prowadzenia Promocji, nagrody przewidziane w Promocji i zasady ich odbioru oraz 

postępowanie reklamacyjne. 

2. Każda osoba biorąca udział w Programie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem, a jego postanowienia stają się dla 

Organizatora i Uczestnika wiążące w chwili dokonania przez Uczestnika zgłoszenia do Promocji. 

 

§ 3 

Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji 

 

1. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

2. Aby wziąć udział w Promocji należy wykonać następujące czynności: 

a. w Okresie Trwania Promocji dokonać u Organizatora zakupu kompletnej instalacji fotowoltaicznej lub / i kompletnej 

instalacji pompy ciepła, 

b. dokonać zgłoszenia do udziału w Promocji poprzez poprawne wypełnienie formularza dostępnego u Organizatora. 

Wypełnienie formularza zgłoszenia wymaga podania następujących danych: wybór nagrody, imienia i nazwiska, adresu e-

mail, telefonu kontaktowego, adresu, kodu pocztowego i miasta oraz oświadczenia o akceptacji Regulaminu. 

3. Jedna faktura lub jeden paragon upoważnia Uczestnika do dokonania jednego zgłoszenia do udziału w Promocji, czyli do odbioru 

jednej nagrody gwarantowanej. 

 

§ 4 

Nagrody i odbiór 

 

1. Nagrody w Promocji są zależne od mocy instalacji zakupionej przez Uczestnika, a ich liczba jest limitowana. Nagrody i ich liczba 

są następujące: 

 

Dla zakupionej instalacji Fotowoltaiki 

o mocy (zaznaczyć właściwe) 

Dla zakupionej instalacji Pompy 

Ciepła o mocy (zaznaczyć właściwe) 

Nazwa Nagrody Rzeczowej Wartość Nagrody 

Rzeczowej Brutto 

6,5 kWp lub mniej 10 kw lub mniej 
Oczyszczacz Powietrza - Xiaomi 

Mi Air Purifier 3C 

499 zł 

 
 

  

Dla zakupionej instalacji Fotowoltaiki 

o mocy (zaznaczyć właściwe) 

Dla zakupionej instalacji Pompy 

Ciepła o mocy (zaznaczyć właściwe) 

Nazwa Nagrody Rzeczowej i 

Model 

Wartość Nagrody 

Rzeczowej Brutto 
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6,51 kWp lub więcej 10,01 kw lub więcej 
Płyta indukcyjna - BOSCH PKE 
611B17E 

800 zł 

6,51 kWp lub więcej 10,01 kw lub więcej 
Przenośny klimatyzator - ADLER 
AD 7909 

900 zł 

6,51 kWp lub więcej 10,01 kw lub więcej 
Żelazko ze stacją pary - PHILIPS 
GC7926/20 

900 zł 

6,51 kWp lub więcej 10,01 kw lub więcej 
Oczyszczacz powietrza - Philips 
AC1217/50 

900 zł 

6,51 kWp lub więcej 10,01 kw lub więcej 
Bon na pompę ciepła o wartości 
1000 zł do Solenerga 

1000 zł 

6,51 kWp lub więcej 10,01 kw lub więcej 
Lodówka na wino - Candy CWCEL 
210/N 

900 zł 

 

2. Uczestnik uprawniony jest do wyboru nagrody z dostępnej puli w przypadku zakupu instalacji fotowoltaicznej powyżej 6,5 kWp 

lub / i zakupu instalacji pompy ciepła. 

3. O otrzymaniu Nagrody decyduje kolejność zgłoszeń, a nagrody przyznawane są do czasu wyczerpania zapasów. Organizator 

poinformuje na stronie internetowej www.solenerga.pl/promocja-sprzedazy/ o wyczerpaniu puli nagród. 

4. W przypadku uznania zgłoszenia za prawidłowe Organizator przekazuje Uczestnikowi Nagrodę lub informuje mailowo Uczestnika 

o tym, że wyczerpał się limit nagród, których dotyczy zgłoszenie. W takim przypadku Uczestnik ma prawo wyboru innej, dostępnej 

nagrody. W przypadku wyczerpania limitu wszystkich Nagród, pomimo stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia do udziału w 

Programie, prawo Uczestnika do otrzymania Nagrody wygasa.  O wyczerpaniu limitu Nagród Organizator informuje Uczestnika 

drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do udziału w Promocji. 

5. Nagrody przekazywane są w terminie do 45 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Uczestnika.  Nagrody przekazywane są za 

pośrednictwem wybranej przez Organizatora osoby na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do udziału w Promocji. 

Uczestnik nie ponosi kosztów dostawy Nagród. 

6. Uczestnik nie ma prawa żądania wypłaty jakiejkolwiek kwoty ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody.  Z zastrzeżeniem 

postanowień § 5 niniejszego Regulaminu Uczestnik nie ma prawa żądania od Organizatora wymiany otrzymanej nagrody na inny 

egzemplarz. 

7. Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzcy nagród podlegają obowiązkowi 

podatkowemu na zasadach ogólnych. (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426) w wysokości 10 % wartości nagrody. Jednakże zryczałtowany 

podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 2000 zł brutto. 

 

§ 5 

Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Procedura reklamacyjna odbywa się według zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa. 

2. Po otrzymaniu Nagrody Uczestnik powinien sprawdzić czy Nagroda nie nosi śladów zniszczenia oraz czy jest ona zgodna z 

Regulaminem.  

3. W przypadku braku uwag Uczestnika do otrzymywanej nagrody, Strony zgodnie podpisują „Protokół Odbioru Nagrody Rzeczowej 

w Ramach Promocji Sprzedaży Solenerga”. 

4. Po podpisaniu protokołu odbioru nagrody rzeczowej Uczestnikowi przekazywany jest komplet dokumentów, na podstawie 

których możliwe jest skorzystanie z uprawnień przysługujących z gwarancji. 

5. W momencie podpisania protokołu odbioru nagrody Uczestnik przejmuje pełnie praw do nagrody i odpowiedzialności za jej stan 

techniczny jak i również realizację gwarancji, zwalniając Organizatora z odpowiedzialności reklamacyjnej.  

6. W przypadku uwag Uczestnika do otrzymywanej nagrody w trakcie jej odbioru, Uczestnik zgłasza Organizatorowi odmowę 

przyjęcia Nagrody posiadającej wady lub niezgodnej z niniejszym Regulaminem. 

7. Zgłoszenie odmowy przyjęcia nagrody powinno zostać wypisane na wzorze udostępnionym przez Organizatora, z 

przedstawieniem dokładnych powodów odrzucenia przyjęcia nagrody.  

8. Podpisane zgłoszenie, przez obie Strony, Uczestnik wysyła drogą elektroniczną na adres promocjasprzedazy@solenerga.pl, w 

terminie 7 dni od daty podpisania zgłoszenia odmowy przyjęcia nagrody.  

9. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni i ustosunkowuje się do niej w formie mailowej. 

10. W przypadku pozytywnego zweryfikowania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 i 7 powyżej, Organizator dokonuje wymiany 

nagrody lub jej uzupełnienia.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady w przekazanych Uczestnikom nagrodach, ujawnionych po podpisaniu przez 

Strony „Protokół Odbioru Nagrody Rzeczowej w Ramach Promocji Sprzedaży Solenerga”, jak również nie udziela gwarancji jakości 

na dostarczone nagrody. 

12. Nagrody stanowią materiał promocyjny, przyznany w ramach złożonego przez Organizatora przyrzeczenia publicznego. 

13. W przypadku niedopełnienia formalności reklamacyjnych ze strony Uczestnika opisanych powyżej, Organizator uznaje Uczestnik 

zrezygnował z dalszego udziału w Promocji Sprzedaży Solenerga, a także z dalszego ubiegania się o wydanie nagrody.  

http://www.solenerga.pl/promocja-sprzedazy/
mailto:promocjasprzedazy@solenerga.pl


 

www.solenerga.pl |infolinia: +22 113 47 41 | kontakt@solenerga.pl 

 

§ 6 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), na potrzeby przeprowadzenia Programu, w tym dostarczenia i realizacji nagród. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. 

3. Dane osobowe podawane w formularzu zgłoszeniowym są niedostępne dla osób nieuprawnionych.   

4. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne. 

5. Organizator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom chyba, że zostały do tego upoważnione na podstawie 

właściwych przepisów prawa.  

6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Organizatora. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Nie później niż w terminie 90 dni od zakończenia Promocji wszelkie dane Uczestników zostaną usunięte. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.  

2. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że Promocja nie ma charakteru loterii, losowania lub innej formy gry 

losowej w związku z czym nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  o grach hazardowych. (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 2094).   

3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wszelkie jego postanowienia powinny być interpretowane zgodnie z tym 

prawem. W przypadku stwierdzenia, że jakiś zapis niniejszego Regulaminu pozostaje sprzeczny z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, zastosowanie mają odpowiednie przepisy, co nie wpływa na ważność pozostałych postanowień 

Regulaminu. 

 


