REGULAMIN PROMOCJI
„Program rekomendacji Edison”
z dnia 13.01.2020 r.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji jest Edison Energia Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sielskiej 17A,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000800969, REGON: 384195204, NIP: 7792508573 („Organizator”)
2. Nazwa promocji: „Program rekomendacji Edison” („Promocja”)
3. Regulamin Promocji („Regulamin") określa zasady udziału, prawa i obowiązki uczestników programu i
Organizatora. Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje od 14.01.2020 do odwołania lub wprowadzenie
zmian w Regulaminie.
4. Program trwa od 14 stycznia 2020 r. do odwołania przez Organizatora, przy czym Organizator zamieści
Oświadczenie o odwołaniu na stronie edisonenergia.pl, co najmniej na 30 dni przed dniem zakończenia
Programu.
§2
Warunki korzystania z promocji
1. Promocja jest kierowana do klientów indywidualnych. Z promocji może skorzystać́ osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych.
2. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów, którzy zakupili instalację fotowoltaiczną od Organizatora
§3
Szczegółowe warunki promocji
1. Promocja polega na przyznaniu klientowi („Klient Polecający”), który polecił zakup instalacji fotowoltaicznej
od Organizatora innemu klientowi, rabatu w wysokości 500 złotych brutto.
2. Przysługujący w ramach promocji rabat Klient otrzyma w postaci karty podarunkowej Sodexo, wysłanej
pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, który Klient Polecający podał, zawierając umowę z
Organizatorem („Karta Podarunkowa”).
3. Karta rabatowa zostanie przesłana Klientowi Polecającemu przez Organizatora w ciągu 14 dni od pełnego,
terminowego zaksięgowania wpływu na koncie Organizatora za instalację fotowoltaiczną zakupioną u
Organizatora przez klienta, któremu Klient Polecający zarekomendował zakup instalacji fotowoltaicznej u
Organizatora.
§4
Inne postanowienia
1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać:
•

przesłać listownie na adres siedziby Organizatora

•

telefonicznie: 799394444 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora),

•

przy użyciu poczty elektronicznej,
biuro@edisonenergia.pl

przesyłając

korespondencję

na

adres

e-mail:

Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.
2. Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta 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.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z Klientem Polecającym tj. imię i nazwisko,
adres, telefon oraz opis i powód reklamacji.
4. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej edisonenergia.pl/program-rekomendacyjny.
5. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione
warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej edisonenergia.pl/programrekomendacyjny. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu,
zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści
Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do
promocji przed datą wprowadzenia zmiany.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

