
 

 

REGULAMIN PROMOCJI Black Week 

(dalej „Regulamin”) 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Black Week” zwanej dalej „Promocją” określają zasady funkcjonowania, 
warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania a także prawa i obowiązki osób 
biorących udział w Promocji oraz Organizatora. 

2. Organizatorem Promocji jest PVGE Fotowoltaika Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Elektryczna 2, 33-100 Tarnów, NIP: 
9930651788, REGON 122762008, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446525, kapitał zakładowy: 504 000 zł (słownie: pięćset cztery tysiące 
00/100 złotych) zwana dalej „Organizatorem”. 

3. W Promocji mogą uczestniczyć klienci Organizatora, osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nabywający Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu 
Cywilnego, którzy po spełnieniu wszystkich warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej 
również: „Uczestnik Promocji”). 

§2 ZASADY I OKRES TRWANIA PROMOCJI 

1. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 18 listopada 2021 roku do 29 listopada 2021 roku do godziny 23:59 (dalej 
również: „Czas Trwania Promocji”). Promocja dotyczy wyłącznie Umów zawartych na podstawie ofert 
przygotowanych w okresie od 18 listopada 2021 r. do 29 listopada 2021 r.,  

2. Promocja obejmuje jedynie 100 pierwszych Uczestników Promocji tj. 100 pierwszych Umów zawartych  
w warunkach Promocji przez osoby zakwalifikowane do udziału w Promocji które potwierdziły chęć skorzystania  
z niej.   

3. Promocja polega na uprawnieniu pierwszych 100 Uczestników Promocji, którzy w Okresie Trwania Promocji zawrą 
z Organizatorem umowę na dostawę urządzeń i montaż systemu fotowoltaicznego o mocy w przedziale od 3 – 10 
kWp (dalej: Umowa) i wyrażą chęć uczestnictwa w Promocji akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, do:  

a) skorzystania z oferty darmowego ubezpieczenia systemu instalacji fotowoltaicznej objętej Umową na okres 1 roku, 
na warunkach wynikających z polisy ubezpieczeniowej i OWU ubezpieczyciela – w takim przypadku cena systemu 
fotowoltaicznego wskazana w Umowie uwzględniać będzie koszty ubezpieczenia,  

b) skorzystania z oferty obniżonej ceny systemu fotowoltaicznego, uwzględniającej rabat w kwocie 200 zł brutto za 
każdy 1 kWp mocy systemu instalacji fotowoltaicznej (rabat liczony będzie od aktualnej ceny instalacji 
obowiązującej u Organizatora) – w takim przypadku cena systemu fotowoltaicznego wskazana w Umowie 
uwzględniać będzie przysługujący dla danego systemu rabat cenowy (maksymalna wysokość udzielonego rabatu 
wynosi 2 000,00 zł brutto) 

4. Niezależnie od uprawnień wskazanych w § 2 ust. 3 powyżej, w ramach Promocji ci spośród pierwszych 100 
Uczestników Promocji, którzy w Okresie Trwania Promocji zawrą z Organizatorem Umowę na dostawę urządzeń  
i montaż systemu fotowoltaicznego o mocy systemu instalacji fotowoltaicznej w wysokości od 8 – 10 kWp i wyrażą 
chęć uczestnictwa w Promocji akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, będą mogli nabyć Voucher na 7-
dniowy pobyt dla 4 osób w apartamencie nadmorskich ośrodków „Holiday Park&Resort” o wartości 2093,00 zł 
brutto w promocyjnej cenie 1,23 zł brutto.  Z tego tytułu Organizator wystawi odrębną fakturę VAT. 

§3 DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. Promocja dotyczy klientów, którzy nie mieli z Organizatorem zawartej Umowy w ciągu ostatniego miesiąca. 
2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest dobrowolne.   
3. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik Promocji zobowiązany jest w Czasie Trwania Promocji: 

a) zawrzeć z Organizatorem Umowę oraz terminowo uregulować wszelkie wynikające z niej należności oraz inne 
zobowiązania umowne,  

b) Zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdzić związanie jego postanowieniami i załącznikami, 
c) Zgłosić chęć uczestnictwa w Promocji sprzedawcy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. 



 

4. Organizator poinformuje klientów, którzy zgłosili chęć udziału w Promocji o zakwalifikowaniu się do Promocji  
i możliwości skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 2 ust. 3 i/lub 4 powyżej bezpośrednio (poprzez 
sprzedawcę usług Organizatora) lub w wiadomości e-mail lub sms.  

5. Wysyłka Voucherów dla Uczestników Promocji zakwalifikowanych do Promocji którzy zakupili je w promocyjnej 
cenie 1,23 zł, nastąpi do 30 dni po całkowitym uregulowaniu wszelkich należności wynikających z Umowy. Vouchery 
mogą być zrealizowane w ciągu 5 lat od 16.11.2021r. w terminach od 1 kwietnia do 14 czerwca (z wyłączeniem 
Majówki i Bożego Ciała) we wszystkich resortach należących do „Holiday Park&Resort”, przez cały wrzesień  
i październik we wszystkich resortach Holiday Park&Resort”, od listopada do marca w wybranych apartamentach 
w Rowach i Pobierowie. Uczestnik Programu po otrzymaniu Vouchera, w ciągu 14 dni musi skontaktować się  
z obsługą „Holiday Park&Resort” w celu aktywacji Vouchera pod numerem telefonu: 735 200 800 lub adresem 
mailowym: kontakt@holidaypark.pl.  

6. Uczestnik Promocji w Czasie Trwania Promocji może zawrzeć z Organizatorem dowolną ilość Umów i skorzystać  
z Promocji wielokrotnie o ile spełni pozostałe warunki Promocji.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia Czasu Trwania Promocji. 
 

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać mailowo na 
adres: biuro@pvge.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Promocji oraz dokładny opis  
i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania. 
4. Uczestnik Promocji zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony mailowo. 
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed 

sądem powszechnym. 
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszej Promocji jest dostępny w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej www.pvge.pl 
2. Każdy biorący udział w Promocji poprzez przystąpienie do Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem  

i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania 

przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji. 
4. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku 

(przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. 
U. Nr 201 poz. 1540). 
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