
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Kocioł EKCO.LN3 lub L3 firmy KOSPEL lub oczyszczacz powietrza SHARP KC-A50EU-W  –   za 1 zł.”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Kocioł
EKCO.LN3 lub L3 firmy KOSPEL lub oczyszczacz powietrza SHARP KC-A50EU-W – za 1 zł.”

2. Organizatorem promocji jest Ośrodek Pomiarów i Automatyki Spółka Akcyjna
z  siedzibą w  Zabrzu  (41-800),  przy  ul.  Hagera  14a,  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063648, kapitał zakładowy
505 945,00 zł, kapitał wpłacony 505 945,00 zł, NIP 648-10-10-712, REGON: 272470551, dalej
zwanym „Organizatorem”.

3. Celem akcji jest promowanie wykonywania usługi przez Organizatora tj. wykonanie projektu
mikro instalacji fotowoltaicznej, sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego zestawu
do produkcji energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne.

4. Promocja obowiązuje od dnia 05.03.2020 r do 30.06.2020 r.

§ 2
Uczestnictwo w akcji promocyjnej

1. Warunkiem udziału w  akcji promocyjnej jest  podpisanie i sfinalizowanie umowy na sprzedaż
oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 9,5 kWp.

2. Uczestnikiem promocji może być:
· każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która

w okresie promocji podpisała umowę na ww. usługi jako konsument,
· przedsiębiorca, bez względu na formę organizacyjno-prawną,   w rozumieniu art. 331

Kodeksu Cywilnego, posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę w RP.

§ 3
Nagroda w ramach akcji promocyjnej

1. Przedmiotem w ramach akcji promocyjnej jest:
· kocioł do współpracy z instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u., wyposażony w pompę

obiegową oraz przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 5 litrów (EKCO.LN3 lub L3)
firmy KOSPEL, lub

· oczyszczacz powietrza marki SHARP KC-A50EU-W.
2. Uczestnik po spełnieniu warunków akcji promocyjnej ma możliwość zakupu jednego z wyżej

wskazanych produktów w cenie 1,00 zł. netto (1,23 brutto). Potwierdzeniem transakcji zakupu
towaru promocyjnego będzie dodatkowa pozycja na fakturze za wykonaną instalację objętą
promocją.

3. Towar wydany w ramach akcji promocyjnej objęty jest  gwarancją producenta.
4. Produkt zostanie wysłany na wskazany w umowie adres Uczestnika akcji promocyjnej lub

dostarczony przez Organizatora. Dostarczenie produktu nastąpi po całkowitym rozliczeniu
finansowym Uczestnika akcji promocyjnej z Organizatorem oraz po napisaniu przez Uczestnika
akcji promocyjnej opinii o Organizatorze na stronie FACEBOOK
(https://www.facebook.com/OPA-Fotowoltaika-100549164801112/?epa=SEARCH_BOX).

5. Liczba  nagród jest ograniczona ilościowo. O kolejności przydziału nagród decyduje kolejność
składanych zamówień. Organizator przewidział w promocji 20 szt. kotłów EKCO oraz 10 szt.
oczyszczaczy powietrza marki SHARP KC-A50EU-W.

6. Organizator akcji promocyjnej zastrzega sobie prawo do zastąpienia ww. urządzeń innymi,
równorzędnej klasy i jakości.



§ 4
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z akcją promocyjną należy składać elektronicznie na
adres: opa@opa.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia akcji promocyjnej.

2. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie do 14 dni od
dnia ich otrzymania.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej www.opa.pl oraz
w siedzibie Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmiana
regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na prawa nabyte przez Uczestników akcji
promocyjnej.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikami akcji promocyjnej
rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.


