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REGULAMIN PROMOCJI LETNIEJ “Bezchmurne niebo”.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja promocyjna prowadzona jest pod nazwą ”Bezchmurne niebo”.
2. Wyłącznym organizatorem promocji jest PVGroup.pl Sp. z o.o. z siedzibą w
Chorzowie przy ul. Azotowa 21, 41-503 Chorzów, NIP: 6272769605, REGON:
387423284, e-mail: info@pvgroup.pl
3. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz
uczestnictwa w promocji.
4. Przystępując do promocji, uczestnicy akceptują warunki niniejszego
regulaminu.
§ 2. ZASADY PROMOCJI
1. Promocja prowadzona jest na terenie Polski, rozpoczyna się 14.07.2021 r. i
trwa do 31.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia trwania promocji w
dowolnym momencie bez podania przyczyny.
3. W Promocji może wziąć udział każdy (zwany dalej "Uczestnikiem").
4. Warunkiem przystąpienia do akcji promocyjnej jest zakup kompletnego
zestawu fotowoltaicznego (kompletnej elektrowni) z oferty PVGroup.pl
5. Oferta dostępna na stronie internetowej https://pvgroup.pl musi
zostać potwierdzona mailowo lub telefonicznie przez pracownika firmy
PVGroup.pl Sp. z o.o.
6. By móc skorzystać z promocji Uczestnik zainteresowany zakupem kompletnej
elektrowni podczas składania zamówienia drogą mailową lub telefonicznie
musi podać hasło promocyjne, które brzmi “Bezchmurne niebo”
7. Rabaty naliczają się następująco:
a. elektrownie do 3,6kW - 100 zł brutto rabatu
b. elektrownie od 3,6kW do 6,5kW - 200 zł brutto rabatu
c. elektrownie od 6,5kW do 10kW - 300 zł brutto rabatu
d. elektrownie powyżej 10kW - 400 zł brutto rabatu
8. Naliczony rabat nie jest wymienny na gotówkę.
9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora.
10. Rabat za zakup będzie uwzględniony na fakturze końcowej.

§ 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem
w Promocji jest Organizator. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, nazwa i
adres firmy, telefon, adres mailowy) mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu
realizacji Promocji i nie są udostępniane osobom trzecim. Dane osobowe są
przechowywane w systemie informatycznym Organizatora i są chronione zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny na stronie: https://pvgroup.pl, w siedzibie
Organizatora oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/pvgrouppl.
2. Regulamin obowiązuje od 14 lipca 2021 r.
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