REGULAMIN PROMOCJI „PREZENT NA ŚWIĘTA”
(dalej „Regulamin”)

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Prezent na święta”, zwanej
dalej „Promocją”, jest eGreeno sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Kineskopowej 1
bud. G lok. 107, NIP: 1231476720. zwana dalej „Organizatorem”.
Czas trwania Promocji obejmuje okres od 4 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020, z
zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
Organizator jest przyrzekającym nagrodę rzeczową w rozumieniu art. 919 kc.
Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2
NAGRODY

W Promocji zostanie przyznanych łącznie 50 nagród rzeczowych (dalej: „Pula Nagród) w
postaci konsoli do gier Playstation 4 przedstawionej w załączniku nr 1 do regulaminu, o
wartości jednostkowej 1200 złotych brutto (dalej: „Nagrody”).

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkt jako konsumenci w rozumieniu art. 221
Kodeksu Cywilnego.
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie
trwania Promocji:
-Podpisać umowę na zakup oraz montaż instalacji elektrycznej o minimalnej mocy 5kWp na
komponentach: Trina 370W, 375W, Longi 370W, 375, Growatt i Huawei
5.Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do
Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
6.Nagroda zostanie wysłana na adres korespondencyjny Uczestnika w ciągu 7 (siedmiu) dni
od opłacenia całości zamówienia.

7.Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród. W przypadku, gdy liczba
Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w
dokonaniu Zgłoszenia.
8.W przypadku wyczerpania się Puli Nagróg, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.
9.Informacja o wyczerpaniu puli Nagród będzie dostępna na stronie internetowej
Organizatora (www.egreeno.pl)

§4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie na adres: Egreeno Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Kineskopowa 1
bud. G lok. 107
2.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty
ich otrzymania.
4.Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony listem poleconym na
adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej
reklamacji.
5.Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą
być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Niniejszy Regulamin dostępny jest u Przedstawicieli Handlowych firmy eGreeno Sp. z o.o.
oraz na stronie internetowej www.egreeno.pl
2.Organizator oświadcza, że promocja nie jest grą losową, loterią fantową, loterią
promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
3.Jeśli nagroda w konkursie wynosi 2 000 zł lub mniej, to nie powstanie obowiązek
odprowadzenia od niej podatku dochodowego od osób fizycznych.
4.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.

Załącznik nr 1

