REGULAMIN PROMOCJI
„Program Poleceń Sunector”
z dnia 01.03.2020 r.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji pn. „Program Poleceń Sunector” jest SUNECTOR sp. z o.o. z
siedzibą w Świlczy, adres: 36-072 Świlcza 150E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000644819, NIP 5170377752, REGON
365748282 („Organizator”).
2. Nazwa promocji: „Program Poleceń Sunector” („Promocja” lub „Program”).
3. Regulamin Promocji („Regulamin") określa zasady udziału, prawa i obowiązki
uczestników programu i Organizatora. Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje od dnia
01.03.2020 r. do odwołania Promocji lub wprowadzenia zmian do Regulaminu przez
Organizatora.
4. Promocja trwa od dnia 01.03.2020 r. do odwołania przez Organizatora. Organizator
zamieści informację o zakończeniu Promocji na stronie internetowej www.sunector.pl, na
co najmniej na 30 dni przed dniem zakończenia Promocji.

§ 2. Warunki korzystania z Promocji
1. Promocja jest kierowana wyłącznie do klientów indywidualnych.
2. Z Promocji może skorzystać́ osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność́ do czynności
prawnych.
3. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów, którzy przed wzięciem udziału w
Promocji zakupili instalację fotowoltaiczną od Organizatora, uiszczając pełną należność za
zakupioną instalację.

§ 3. Szczegółowe warunki Promocji
1. Promocja polega na przyznaniu klientowi („Klient Polecający”), który polecił zakup
instalacji fotowoltaicznej od Organizatora innej osobie (klientowi), która dotychczas nie
była klientem Organizatora i osoba ta następnie nabyła instalację z powołaniem się na to
polecenie (najpóźniej w momencie zawarcia umowy w Organizatorem), nagrody rzeczowej
w postaci karty podarunkowej Sodexo, o wartości 300 złotych brutto („Karta
Podarunkowa”).
2. Karta Podarunkowa zostanie przekazana Klientowi Polecającemu osobiście (za
potwierdzeniem jej odbioru) lub wysłana poleconą przesyłką pocztową lub przesyłką
kurierską na adres korespondencyjny, który Klient Polecający podał zawierając umowę z
Organizatorem, wg wyboru Klienta Polecającego.
3. Karta Podarunkowa zostanie przekazana lub przesłana Klientowi Polecającemu przez
Organizatora w ciągu 14 dni od terminowego zaksięgowania na rachunku bankowym
Organizatora pełnej należności za instalację fotowoltaiczną zakupioną u Organizatora
przez klienta, któremu Klient Polecający zarekomendował zakup instalacji fotowoltaicznej
u Organizatora.
4. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę ani inną nagrodę rzeczową.
5. Klient Polecający jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu Karty
Podarunkowej Sodexo oraz do korzystania z Karty Podarunkowej zgodnie z Regulaminem
Karty Podarunkowej Sodexo.
§ 4. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu można składać:
• osobiście w siedzibie Organizatora;
• listownie na adres siedziby Organizatora;
• telefonicznie pod numerem telefonu: 733 744 106
• przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail:
biuro@sunector.pl
2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta Polecającego (imię i nazwisko),
adres, telefon oraz opis sprawy i powód reklamacji.
3. Reklamacja będzie rozpatrzona pisemnie w terminie 14 dni od jej wniesienia. Czas
rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć w uzasadnionych przypadkach. Organizator
poinformuje Klienta Polecającego o wydłużeniu czasu reklamacji, wskazując przyczynę
opóźnienia i nowy termin rozpatrzenia reklamacji.

4. Powyższe regulacje nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta
Polecającego związanych z nabytym towarem (w tym składania reklamacji co do ich jakości)
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu cywilnego
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 5. Pozostałe postanowienia
1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.sunector.pl
w zakładce Do pobrania
2. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania
Promocji. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator informuje na stronie
internetowej www.sunector.pl. Zmieniony Regulamin obowiązuje od daty jego ogłoszenia
zgodnie ze zdaniem poprzednim. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do osób,
które przystąpiły do Promocji przed datą wprowadzenia zmian.
3. Przystąpienie do Promocji oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta Polecającego.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
5. Regulamin Karty Podarunkowej Sodexo dostępny jest w serwisie internetowym Sodexo
pod adresem: https://sklep.sodexo.pl/regulacje

