Bystrzyca Kłodzka, 19.10.2016r.

Gmina Międzylesie
Plac Wolności 1,
57-530 Międzylesie

Jesteśmy firmą działająca na rynku Odnawialnych Źródeł Energii. Od lat zajmujemy się
doborem i montażem instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz
klimatyzacji do grzania.
W dołączonym załączniku jakim jest regulamin promocji przedstawiamy specjalną ofertę
skierowaną do mieszkaoców Gminy Bystrzyca Kłodzka. W ramach promocji „Promocja na OZE
EFEKTEKO w Kotlinie Kłodzkiej” oferujemy specjalną ofertę na instalacje fotowoltaiczne, kolektory
słoneczne, pompy ciepła oraz klimatyzacje do grzania pomieszczeo. Podane ceny w regulaminie
promocji obejmują kompleksową usługę, czyli dobór, montaż oraz transport.
Przedstawiona oferta ma na celu wsparcie ochrony środowiska na terenie kotliny Kłodzkiej.
Warunkiem skorzystania mieszkaoców z poniższych cen jest:
- Podpisanie umowy na wykonanie instalacji ( podane ceny obejmują 8% VAT i dotyczą instalacji na
domkach jednorodzinnych do 300m2 dla osób fizycznych – innym przypadku należy doliczyd 23%
VAT).
Instalacja będzie dobierana indywidualnie do potrzeb osoby korzystającej z promocji.

Z poważaniem
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REGULAMIN PROMOCJI
„Promocja na OZE EFEKTEKO w Kotlinie Kłodzkiej”
I Organizator i czas trwania promocji
1. Organizatorem promocji pod nazwą „ Promocja na OZE EFEKTEKO w Kotlinie Kłodzkiej” jest
firma F.H.U. LUXTAR Mariusz Tarnowski, ul. Strażacka 21/3, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, NIP :
881-139-44-97 zwana dalej „Organizatorem”
2. Promocja trwa od 20.10.2016 do 31.12.2016r.
3. Promocją objęta jest sprzedaż i montaż zestawów paneli fotowoltaicznych, kolektorów
słonecznych, pomp ciepła oraz klimatyzacji.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 KC
5. Celem promocji jest wzmożenie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Kotlinie Kłodzkiej
oraz wypromowanie firmy, której właścicielem jest Organizator.
II Uczestnicy
1. Promocja skierowana jest do koocowych użytkowników, którzy dokonają zakupu w/w
urządzeo za pośrednictwem Organizatora wraz z montażem w terminie od 20.10.2016r do
31.12.2016r.
2. W promocji nie mogą uczestniczyd:
- pracownicy Organizatora
- inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem Promocji na zlecenie Organizatora
- małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeostwo osób wymienionych w podpunktach a-b
3. Osoba biorąca udział w Promocji ( zwana dalej „Uczestnikiem Promocji”) wyraża zgodę na
zastosowanie wszystkich postanowieo niniejszego regulaminu.
III Zasady prowadzenia promocji
1. Promocja polega na obniżeniu standardowej ceny zestawów wraz z montażem na czas jej
trwania o 30%.
2. Promocją objęta jest ograniczona liczba zestawów zakupionych w terminie od 20.10.2016r
do 31.12.2016r.
3. Aby wziąd udział w promocji należy:
- w terminie od 20.10.2016 do 31.12.2016r zarejestrowad się jako Uczestnik Promocji
poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej
http://www.efekteko.pl/kontakt podając imię i nazwisko, adres mailowy, telefon
kontaktowy oraz w treści wpisując hasło PROMOCJA a także podad informację czym
Uczestnik Promocji jest zainteresowany ( zestaw paneli fotowoltaicznych, kolektorów
słonecznych, pompy ciepła czy klimatyzator)
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- następnego dnia roboczego Uczestnik promocji otrzyma e-maila zwrotnego
potwierdzającego rejestrację w Promocji
- Organizator zobowiązany jest do kontaktu z Uczestnikiem Promocji w ciągu 5 dni
roboczych licząc od dnia następnego po rejestracji, celem ustalenia terminu oględzin
budynku w którym ma byd dokonana instalacja
- na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz omówieniu szczegółów instalacji
Uczestnik Promocji otrzyma kupon, który zawiera informację o wybranym zestawie.
Ważnośd kuponu upływa po 14 dniach od otrzymania go od Organizatora i jest określona na
Kuponie. Kupon jest ważny jeżeli jest wypełniony i podpisany przez Użytkownika Promocji
oraz Organizatora.
- Warunkiem realizacji Kuponu jest zgłoszenie się do Organizatora w terminie 14 dni od jego
otrzymania oraz podpisania umowy na zakup i montaż urządzeo z Organizatorem Promocji.
4. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego
w zamian za zestawy objęte Promocją, wymienione w pkt 1.
5. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieśd prawa do otrzymania nagrody w Promocji na osobę
trzecią.
6. Jeżeli Uczestnik Promocji nie spełni wszystkich obowiązków przewidzianych w regulaminie,
prawo do otrzymania dotacji przez taką osobę wygasa.
IV Postanowienia koocowe
1. Treśd niniejszego regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom
Promocji w siedzibie Organizatora pod adresem: F.H.U LUXTAR Mariusz Tarnowski, ul.
Chopina 31, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, NIP : 881-139-44-97
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą byd składane pod rygorem nieważności
wyłącznie na piśmie najpóźniej w terminie do dnia 31.12.2016r. Nie złożenie reklamacji w
podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika Promocji wszelkich roszczeo.
3. Reklamacje rozpatrywad będzie Organizator w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia
reklamacji. Organizator poinformuje Uczestnika Promocji o sposobie rozpatrzenia reklamacji
listem poleconym wysłanym na adres podany przez Uczestnika Promocji w reklamacji, w
terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Udział Uczestnika w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w
niniejszym regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Promocji.
6. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Promocji
nieprawdziwych, niepełnych bądź cudzych danych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii systemu komputerowego i sieci
internetowej.
9. Dane uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o
ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). Administratorem
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danych osobowych Uczestników Promocji F.H.U. LUXTAR Mariusz Tarnowski, ul. Strażacka
21/3, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, NIP : 881-139-44-97
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania.
11. Dane osobowe Uczestnika Promocji mogą byd także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.

Załącznik 1
CENNIK OBEJMUJĄCY ZESTAWY W CENACH PROMOCYJNYCH

1. Zestawy paneli fotowoltaicznych
Zestaw fotowoltaiczny o mocy 2kW
Cena przed promocją 16105 zł brutto
Inwerter Sununo TL 2K
8x paneli 260Wp Solar Works
Helios
System montażowy na dach
skośny
Dostawa i montaż
Montaż
11273 zł brutto
Transport
Przewód solarny do 50mb
Cena nie zawiera kosztów
zabezpieczeo oraz uwzględnia
montaż na jednej połaci dachu

Zestaw fotowoltaiczny o mocy 3kW
Cena przed promocją 22010 zł brutto
Inwerter Sununo TL 3KB
12x paneli 260Wp Solar Works
Helios
Dostawa i
System montażowy na dach skośny
montaż 15407zł
Montaż
brutto
Transport
Przewód solarny do 50mb
Cena nie zawiera kosztów
zabezpieczeo oraz uwzględnia
montaż na jednej połaci dachu
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Zestaw fotowoltaiczny o mocy 4kW
Cena przed promocją 27638 zł brutto
Inwerter Sununo TL 4KB
16x paneli 260Wp Solar Works
Helios
Dostawa i
System montażowy na dach skośny
montaż 19347zł
Montaż
brutto
Transport
Przewód solarny do 50mb
Cena nie zawiera kosztów
zabezpieczeo oraz uwzględnia
montaż na jednej połaci dachu

2. Zestaw kolektorów słonecznych
Zestaw kolektorów słonecznych
Cena przed promocją 10790 zł brutto
Kolektor słoneczny płaski miedziany
KSG21 GALMET 3szt
Zbiornik c.w.u. 300l GALMET
dwuwężownicowy
Dostawa i
Grupa pompowa i sterownik
montaż 8300zł
Naczynia przeponowe
brutto
System montażowy na dach skośny
blachodachówka
Glikol
Montaż
Transport
Rura solarna do 32mb
Max długośd rurociągów wodnych
2x3mb w PP
Cena nie zawiera kosztów
podłączenia do CO do górnej
wężownicy

3. Zestaw z pompom ciepła
Zestaw Z Pompą Ciepła 200l
Cena przed promocją 9180 zł brutto
Pompa Ciepła 200l Galmet Basic z
jedną dodatkową wężownicą
Podłączenie CWU
Dostawa i
Transport
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Montaż
Max długośd rurociągu wodnego
2x3mb w PP
Max długośd kanału wentylacyjnego
2x3mb
Cena nie zawiera kosztu podłączenia
do CO

montaż 6424zł
brutto

4. Zestaw z klimatyzacją
Zestaw Z Klimatyzacją
Cena przed promocją 3573 zł brutto
Klimatyzator KASAI KED-12KTA
Dostawa i
montaż 2500zł
Transport
brutto
Montaż
Max długośd rury chłodniczej do
6mb łącznie
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