
  
  
  

REGULAMIN PROMOCJI   
”PV PROTECT od Weidmuller – najlepsze rozwiązanie dla bezpieczeństwa instalacji PV” 

  
1. Postanowienia ogólne  
 
1.1 Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia promocji pod nazwą „PV PROTECT od 
Weidmuller – najlepsze rozwiązanie dla bezpieczeństwa instalacji PV”, zwanej dalej „Promocją”.  
1.2 Promocja obejmuje zakupy produktów Weidműller z serii PV Protect zawartych w rozdziale 
Koncepcji Solar Green w salonach stacjonarnych oraz poprzez sklep online zamieszczony na 
stronie https://solar.pl. 
1.3 Organizatorem promocji jest: Solar Polska Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców pod 
numerem KRS 0000003924,  NIP 729-23-02-271, zwana dalej: "Organizatorem".  
1.4 W Promocji udział może wziąć każdy klient firmy Solar Polska prowadzący działalność 
gospodarczą. 
1.5 Pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie i najbliżsi krewni nie mogą być Uczestnikami 
Promocji. W rozumieniu niniejszego regulaminu określenie najbliżsi krewni odnosi się do 
wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa pracowników Organizatora.  
  

2. Czas trwania promocji  
2.1 Promocja obejmuje okres od 15 lutego 2021 do 30 kwietnia 2021 

  

3. Zasady promocji i rozliczenie  
3.1  Promocja polega na możliwości zakupienia Towaru promocyjnego – dalej zwanego Nagrodą 
– ze specjalnym promocyjnym rabatem od cen katalogowych 
3.2  Z zastrzeżeniem pkt. 3.5 każdy klient, który dokona zakupu w sklepie online solar.pl lub w 
salonie stacjonarnym Solar w trakcie trwania promocji: 
3.2.1 Skrzynki PV Protect nabywa prawo do zakupu jednej sztuki Towaru promocyjnego 
(Nagrody) z rabatem 99,9% od ceny katalogowej, lecz nie mniej niż 1 zł / netto: Słuchawki 
bezprzewodowe XiaoMi ilość nagród ograniczona: 20 sztuk 
3.2.2 Każdemu klientowi, który spełnił warunki promocji przysługuje nie więcej niż jedna 
nagroda.  
3.3 Ilość nagród ograniczona; Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na produkt 
alternatywny o tej samej wartości na wypadek wystąpienia problemów ze strony dostawcy 
3.4 Nagrody otrzymają klienci, którzy jako pierwsi dokonają zakupów  
3.5 Rozliczenie promocji nastąpi do 31 maja 2021 i w rozliczeniu brane będą pod uwagę 
zamówienia spełniające łącznie następujące cechy:  
3.5.1 Zamówienia na towary Weidmuller z serii PV Protect zawartych w koncepcji Solar Green 
3.5.2 Klient nie będzie posiadał przeterminowanych płatności wobec Organizatora.  
3.6 Promocja może być łączona z innymi promocjami równolegle prowadzonymi w spółce Solar 
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.  
3.7 Zamówienia na warunkach specjalnych, inwestycyjnych i projektowych z dodatkowymi 
rabatami nie będą brane pod uwagę podczas rozliczania promocji. 



 

4 Postanowienia końcowe  
4.1 Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki określone niniejszym 
regulaminem.  
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji. 
Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w 
jednostkach organizacyjnych Organizatora prowadzących sprzedaż i na stronach internetowych 
Organizatora tj. www.solar.pl  
4.3 W związku z akcją promocyjną przetwarzane będą dane osobowe uczestników – szczegółowe 
informacje znajdują się w klauzuli informacyjnej dla uczestników promocji lub konkursów.  
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