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REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW ENEA 
dot. Oferty Energia + Fotowoltaika” 

   

§ 1  Postanowienia ogólne  
  

1. Niniejszy   regulamin   (zwany   dalej   „Regulaminem”)   określa   zasady,   zakres   i   
warunki uczestnictwa Klientów ENEA w Promocji dot. Oferty Energia + Fotowoltaika” 
(zwany dalej „Promocją”). 

2. Organizatorem Promocji jest Energia Taniej Sp. z o.o. (zwany dalej „Organizator”). 

3. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora. 

4. Organizator  jest  administratorem  danych  osobowych  udostępnianych  przez  
Uczestników Promocji  wyłącznie  doraźnie,  tj.  w  czasie,  zakresie  i  celach  wskazanych  
w  niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101 poz. 926). 

 

§ 2  Warunki wzięcia udziału w Promocji  
 

1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie Klienci ENEA, którzy w ramach Oferty 
Energia + Fotowoltaika, za pomocą strony internetowej ENEA lub za pomocą infolinii 
ENEA lub w Biurze Obsługi Klienta wyrazili zgodę na kontakt Partnera ENEA czyli 
Organizatora w celu przedstawienia im Oferty, a następnie w okresie od 01.06.2021 r. do 
30.09.2021 r. podpiszą z Organizatorem umowę na zakup instalacji fotowoltaicznej. 

2. Udział w Promocji jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

3. Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu 
Promocji. 

§ 3  Czas trwania Promocji 

Promocja  obowiązuje od 01.06.2021 r. do 30.09.2021 r. lub do wyczerpania zapasów (w 
zależności, od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej). 

§ 4  Zasady Promocji 

4. W ramach Promocji, każdy Klient ENEA, który w okresie od 01.06.2021 r. do 30.09.2021 
r. podpisze umowę na zakup instalacji fotowoltaicznej z Organizatorem Promocji, po jej 
zainstalowaniu otrzyma od Organizatora opaskę monitorującą aktywność firmy HUAWEI 
Band 4 Pro Czarną o wartości 200 PLN. 

5. Opaska wydawana będzie przez Organizatora po wykonaniu montażu u Klienta wraz z 
dokumentacją końcową osobiście lub listownie. 

6. Uczestnicy są uprawnieni, według swego uznania, do odmowy przyjęcia opaski 
monitorującej. 

§ 5  Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów  
  

1. Uczestnikom przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego. 
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2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres: ul. 
Włodka 16F 86-300 Grudziądz z dopiskiem z dopiskiem „Reklamacja – Promocja”.  

3. Reklamacje można składać w czasie trwania Promocji, nie później jednak niż w ciągu 30 
dni od dnia jej zakończenia. 

4. Zgłoszenie  reklamacji  powinno  zawierać  imię,  nazwisko,  dokładny  adres  Uczestnika  
oraz powód i opis reklamacji. 

5. Komisja Promocji rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego 
Regulaminu, który jest jedynym spisem zasad, zakresu i warunków prowadzenia 
Promocji. 

6. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej 
otrzymania. Jeżeli Organizator nie udzielił odpowiedzi na reklamację w w/w terminie  
uważa się, że uznał reklamację.  

7. Odpowiedź na reklamację Organizator przekazuje Klientowi w wersji papierowej lub na 
innym trwałym nośniku.  

8. Decyzja Komisji Promocji w sprawie reklamacji jest ostateczna. 

   
§ 6 Postanowienia końcowe 

 
1. Informacje  o  Promocji,  jak  i  niniejszy  Regulamin  Promocji udostępnione  są  do  wglądu  

w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem 
energiataniej.com.pl 

2. Ewentualne zmiany Regulaminu nie naruszą praw nabytych przez Klientów przed 
wprowadzeniem zmian.  

3. Organizator  oświadcza,  iż  w  odniesieniu  do  przetwarzania  danych  osobowych  
zastosuje środki techniczne i organizacje zapewniające ochronę przetwarzanych danych 
osobowych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem  przez  osobę  nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z  
naruszeniem  obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Niniejsza Promocja, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest 
„grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których 
wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z 
dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 4 
poz.27 z późn. zm.). 

6. Wszelkie   sprawy   wynikłe   z   tytułu   wykonania   zobowiązań,   związanych   z   
niniejszym Regulaminem oraz organizowaną Promocją będą rozstrzygane przez sądy 
powszechne. 

Niniejszy Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie 24.05.2021r. 


