REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ EKOENERGIA POLSKA SP. Z O. O.

1. WSTĘP
1. Wydawcą Karty rabatowej jest spółka EkoEnergia Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (dalej: EkoEnergia lub Wydawca), adres: ul. Olszewskiego
6, 25 – 663 Kielce, KRS: 0000492643
2. Karta Rabatowa po jej prawidłowym przekazaniu może zostać zrealizowana jednorazowo tylko i
wyłącznie w ramach niżej świadczonych usług przez EkoEnergię:




Pokryć część kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o minimalnej mocy 5 kW
Pokryć część kosztów zakupu i montażu pompy ciepła
Pokryć części kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem i
montażem pompy ciepła

zwanej dalej jako „Produkt”
3. Odbiorca - osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, która otrzymuje od Wydawcy Kartę
rabatową w zamian za faktyczne zlecenie wykonania (w ramach jednej umowy) na jego rzecz przez
Wydawcę usługi polegającej:






na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o wartości co najmniej 20 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
lub
na dostawie i montażu pomy ciepła o wartości co najmniej 35 000,00 zł netto (słownie:
trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
lub
na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz dostawą i montażem pompy ciepła
bez względu na wartość takiej usługi

Ważne!
Z chwilą wykonania przez Wydawcę jednej z wyżej wymienionych usług (warunkiem
koniecznym będzie zawarcie protokołu odbioru końcowego wykonanej usługi bez uwag)
otrzyma On od Wydawcy dokument – kartę rabatową z przypisanym numerem oraz miejscem
na podpis. Karta rabatowa wraz z protokołem wydania karty rabatowej upoważnia do
przyznania w przyszłości rabatu w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
4. Karta rabatowa nie może być przedmiotem handlu. Skuteczne skorzystanie z karty rabatowej w
przyszłości będzie możliwe tylko i wyłącznie po jej fizycznym okazaniu Wydawcy wraz z
protokołem wydania karty rabatowej.
5. Karta rabatowa nie upoważnia do otrzymania rabatu co do wykonanej już usługi przez Wydawcę
tj. za usługę wykonaną przed uzyskaniem prawa do karty rabatowej.
6. W przypadku gdy Odbiorca zleci Wydawcy na jego rzecz w ramach jednej umowy wykonanie
usługi dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła Odbiorcy przysługuje tylko
jedna karta rabatowa w wysokości 2 000,00 zł.

7. Ważność Karty rabatowej wynosi 24 miesiące liczonych od dnia jej wydania przez Wydawcę
Odbiorcy na podstawie protokołu wydania karty rabatowej – wzór protokołu stanowi załącznik nr
1 do niniejszego Regulaminu. Po upływie terminu ważności karty, nie będzie ona honorowana.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ
1. Warunkiem rozliczenia karty rabatowej przez Wydawcę, jest okazanie ważnej karty rabatowej
wraz z protokołem wydania karty rabatowej obsłudze EkoEnergii w momencie zamówienia
Produktu. Karty rabatowe okazane po wystawieniu rachunku/faktury VAT za Produkt, lub w
momencie wystawienia rachunku za Produkt, nie podlegają rozliczeniu.
2. Karta rabatowa może być wykorzystana tylko i wyłącznie jednorazowo, bez z możliwości
podziału kwoty przyznanej na rabacie w zakresie więcej niż jednego Produktu (w zakresie
większym niż jedna umowa).
3. Karta rabatowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz
nie może zostać zwrócona Wydawcy po jej skutecznym przekazaniu.
4. Wartość Produktu rozliczona przez Odbiorcę za pomocą karty rabatowej nie podlega innym
rabatom oraz promocjom oferowanym przez EkoEnergię.
5. EkoEnergia ma prawo odmówić realizacji karty rabatowej w następujących przypadkach:
a. Upływu terminu ważności Karty rabatowej.
b. Uszkodzenia Karty rabatowej uniemożliwiającej odczytanie danych zapisanych na Karcie.
c. Ustaleniu, że Karta rabatowa został przeniesiona przez Odbiorcę na osobę trzecią odpłatnie
d. Odbiorca okazuje niekompletną kartę rabatową tj. bez protokołu wydania karty rabatowej
6. W przypadku chęci skorzystania z karty rabatowej Odbiorca złoży odpowiednie zamówienie
poprzez wypełnienie formularza on-line znajdującego się na stornie internetowej
https://www.ekoenergiapolska.pl/ w zakładce https://www.ekoenergiapolska.pl/ekocard/

3. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych jest EkoEnergia Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Olszewskiego 20 (25-663 Kielce).
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem wydania karty rabatowej i jej
realizacji, a ich niepodanie uniemożliwi dokonanie wydania i realizacji karty rabatowej. Dane
przetwarzane będą w celu realizacji karty rabatowej oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych
roszczeń.
3. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a po jej rozwiązaniu/wykonaniu
przez okres 2 lat od dnia realizacji karty rabatowej tj. do czasu przedawnienia ewentualnych
roszczeń. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach księgowych, przez okres

wymagany przepisami prawa tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin
płatności podatku.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana
zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych, w zakresie którym uprzednio Pani/Pan wyraziła/-ił zgodę.
6. Administrator jest uprawniony do przetwarzania wyłącznie danych osobowych Odbiorcy karty
rabatowej.
7. W celu realizacji przysługujących Pani/Panu praw, związanych z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych, Pani/Pan może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym
pod dedykowanym adresem e-mail: abcrodo@op.pl

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za karty rabatowe, które zostały skradzione, zagubione
bądź uszkodzone po przekazaniu Odbiorcy. Wydawca w takiej sytuacji nie jest uprawniony do
wydania nowej karty rabatowej.
2. Wydawca ma obowiązek okazania Odbiorcy Regulaminu na każde jego żądanie.
3. Odbiorca wraz z otrzymaniem karty rabatowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich
wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej
Wydawcy https://www.ekoenergiapolska.pl/
5. Za oryginalne i ważne uznaje się tylko i wyłącznie karty rabatowe otrzymane u Wydawcy.
Wydawca może odmówić realizacji karty rabatowej w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości
odnośnie pochodzenia lub autentyczności karty.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1
do regulaminu korzystania z karty rabatowej

PROTOKÓŁ WYDANIA KARTY RABATOWEJ
Nr karty rabatowej: …………………………

Karta rabatowa przyznana w związku z wykonaniem umowy nr ………….. z dnia …………… na
rzecz Pana/Pani/ firmy …………………………………………………… adres: ……………………
…………………………………………..

Oświadczam, że otrzymałem 1 sztukę karty rabatowej o numerze …………………………………
z miejscem na podpis (imię i nazwisko lub nazwa firmy).
Oświadczam, że jako Odbiorca karty rabatowej zapoznałem się przed jej wydaniem przez Wydawcę
z treścią „Regulaminu korzystania z karty rabatowej EkoEnergia Polska Sp. z o. o.„ oraz w pełni go
akceptuję.
Wydana karta rabatowa upoważnia do uzyskania w przyszłości rabatu w wysokości 2000,00 zł za
zlecenie wykonania Ekoenergii Polska Sp. z o. o. jednego z następujących usług (Produktów):


Pokryć część kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o minimalnej mocy 5 kW



Pokryć część kosztów zakupu i montażu pompy ciepła



Pokrycia części kosztu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła

Data i miejsce wydania karty rabatowej: …………………, ………………20…r.
Ważność karty wynosi 24 miesiące od daty jej wydania.

…………………………….
Podpis osoby uprawnionej przez Wydawcę

……………………………….
Podpis Odbiorcy

WAŻNE!
1. Po fizycznym odbiorze karty rabatowej należy ją uzupełnić w polu imię, nazwisko lub nazwa firmy
Odbiorcy. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wystarczy, że wpisze swoje imię i
nazwisko. Brak uzupełnienia karty rabatowej w powyższy sposób uniemożliwia z jej skorzystania.
2. Skorzystanie z karty rabatowej jest możliwe tylko i wyłącznie w okresie jej ważności po okazaniu Wydawcy
wraz z Protokołem wydania karty rabatowej oraz wypełnieniem formularza na stronie
https://www.ekoenergiapolska.pl/ekocard/

