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REGULAMIN PROMOCJI  
„3 moduły gratis” 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji o nazwie „3 moduły gratis”, zwanej dalej „Promocją”, jest OZE-
BIOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Pucka 5, 81-036 
Gdynia, NIP: 5862331795, REGON: 380265853, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w 
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000732690, o kapitale zakładowym 200.000,00 złotych (zwana dalej 
„Organizatorem”).  

2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych 
w niniejszym regulaminie w okresie od dnia 01 marca 2021 roku od godziny 8:00 do 
dnia 31 marca 2021 roku, do godziny 23:59 („Okres Promocji”). Organizator zastrzega 
sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji w przypadku wyczerpania puli 
instalacji wynoszącej 1000 sztuk.  

 

§ 2 
Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy podmiot, tj. osoba fizyczna, która ukończyła 18 
lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w tym osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym została przyznana zdolność prawna  („Uczestnik 
Promocji”), który w Okresie Promocji skutecznie zawrze z Organizatorem Umowę 
sprzedaży mikroinstalacji fotowoltaicznej („Umowa”) obejmującą zestaw modułów JA 
SOLAR o mocy 4 kWp i więcej i dokona wpłaty uzgodnionej w Umowie zaliczki. W 
przypadku wyboru przez Uczestnika Promocji płatności za pomocą kredytu ratalnego, 
pożyczki lub leasingu liczy się data uruchomienia finansowania i/lub wpłaty 
transzy/opłaty początkowej przez instytucję finansującą na rachunek bankowy 
Organizatora. 

2. W Okresie Promocji, Uczestnik Promocji, po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 
1 powyżej otrzyma nieodpłatny gratis w postaci 3 modułów fotowoltaicznych JA Solar 
o mocy od 340 do 385 kW wraz z usługą montażu.  

3. Uczestnik Promocji nie może otrzymać więcej niż jeden zestaw modułów 
fotowoltaicznych JA Solar podczas zawarcia jednej Umowy, o której mowa w ust. 1.  

4. Uczestnik Promocji jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji wielokrotnie w 
okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków 
określonych w § 2 Regulaminu. 

5. Inne promocje, akcje, rabaty i obniżki nie łączą się. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Uczestnik Promocji ma obowiązek zwrócić także 
gratis w stanie nienaruszonym. 

https://www.oze-biomar.pl/?utm_source=letter&utm_medium=naglowek
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7. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego 
w wysokości odpowiadającej wartości modułów JA Solar. 

8. Uczestnik promocji wyraża zgodę na kontakt dobrowolnie i może ją wycofać w 
dowolnym czasie wysyłając wiadomość na adres bok@oze-biomar.pl lub kontaktując 
się pod numerem telefonu +48 58 350 16 35. 

9. Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 
Promocji określone w niniejszym regulaminie. 

10. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

§ 3 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika Promocji: 
a. pocztą na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w §1. 
b. przy użyciu poczty elektronicznej, na adres info@oze-biomar.pl  
c. telefonicznie pod numerem telefonu +48 58 350 16 35 

2. Reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji, dokładne dane osobowe 
Uczestnika Promocji, tj.: imię i nazwisko/nazwę firmy nr telefonu i adres do 
korespondencji, a także treść żądania. 

3. Odpowiedź Organizatora dotycząca rozstrzygnięcia procesu reklamacyjnego zostanie 
przekazana Uczestnikowi Promocji w takiej formie, w jakiej zostało dokonane 
zgłoszenie lub w formie pisemnej. Reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie, 
jednakże termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn 
niezależnych od Organizatora. Uczestnik Promocji zostanie poinformowany o 
przedłużającym się ponad 30 dni roboczych terminie rozpatrywania reklamacji. 
Przedłużenie terminu 30 dni nie dotyczy osób fizycznych oraz osób fizycznych 
zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z 
treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, 
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności 
gospodarczej. 

 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 
Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących 
Promocji mają charakter jedynie informacyjny. 

2. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest ani loterią promocyjną, ani grą, której 
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie Organizatora pod adresem 
www.oze-biomar.pl/3-moduly-fotowoltaiczne-gratis oraz w siedzibie OZE-Biomar Sp. z 
o. o. Organizator ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Uczestnikowi Promocji na 
każde jego żądanie. 

https://www.oze-biomar.pl/?utm_source=letter&utm_medium=naglowek
mailto:info@oze-biomar.pl
http://www.oze-biomar.pl/3-moduly-fotowoltaiczne-gratis
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4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do 
reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

5. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, 
nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami 
prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne 
lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie 
postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal 
wiążące i wykonalne. 

6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem 
www.oze-biomar.pl/polityka-prywatnosci.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 
odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny. 

8. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą ̨ rozstrzygane przez Sąd 
właściwości ogólnej dla pozwanego. 

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku. 

https://www.oze-biomar.pl/?utm_source=letter&utm_medium=naglowek
https://www.oze-biomar.pl/polityka-prywatnosci

