REGULAMIN PROMOCJI
„GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ”
(dalej „Regulamin”)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ”,
zwanej dalej „Gwarancją” jest EPG Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie, ul. Mikołaja Reja 13/15 pok.
216, 81- 874 Sopot, NIP: 5871706119, REGON: 363928442, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000606929, zwana
dalej „Organizatorem”.
2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Gwarancja oznacza, że Organizator gwarantuje wszystkim swoim klientom, że po dokonaniu zakupu
instalacji fotowoltaicznej u Organizatora, nie będą mogli kupić na polskim rynku, u innego przedsiębiorcy
tańszej instalacji fotowoltaicznej o identycznych parametrach, w terminie tygodniowym od dnia zakupu
instalacji fotowoltaicznej u Organizatora.
4. Przez pojęcie „instalacja fotowoltaiczna o identycznych parametrach” rozumie się instalację
fotowoltaiczną, która:
a) oferowana jest w tym samym czasie;
b) dotyczy tej samej mocy instalacji;
c) dotyczy tego samego falownika;
d) zawiera te same komponenty;
e) objęta jest równoważnymi warunkami gwarancyjnymi sprzedawcy;
f)

oferowana jest do instalacji na tym samym terenie (nieruchomości).

5. Pojęcie „cena instalacji” oznacza opłatę za instalację wraz z montażem.
6. Klient, który dokonał zakupu instalacji fotowoltaicznej u Organizatora i który znalazł, w terminie
tygodnia od dnia zakupu, wiążącą ofertę sprzedaży instalacji fotowoltaicznej o tych samych
parametrach u innego przedsiębiorcy w niższej cenie o kwotę większą niż 100 zł, otrzyma zwrot
pieniędzy w wysokości różnicy ceny w stosunku do ceny zapłaconej Organizatorowi. Przez wiążącą i
ostateczną ofertę rozumie się aktualną, oficjalną ofertę przedstawioną na piśmie, podpisaną przez
upoważnionego przedstawiciela konkurencyjnego przedsiębiorcy.
7. Zwrot kwoty stanowiącej różnicę w cenie, o której mowa pkt. 6, zostanie dokonany przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez klienta w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przedstawienia
dowodu zaistnienia różnicy w cenie, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji przez Organizatora czy
zachodzą przesłanki zwrotu określone niniejszym Regulaminem.
8. Za dowód istnienia różnicy w cenie uważa się doręczenie Organizatorowi łącznie wszystkich
wskazanych niżej dokumentów oraz danych:
a) potwierdzenie zakupu instalacji fotowoltaicznej u Organizatora poprzez wskazanie numeru
umowy,

b) uwierzytelniony skan oferty innego przedsiębiorcy, potwierdzający możliwość instalacji
fotowoltaicznej po ostatecznej niższej cenie w terminie 3 dni od momentu zakupu instalacji
fotowoltaicznej u Organizatora,
c) oświadczenie klienta o danych kontaktowych oraz o numerze rachunku bankowego, na który
ma zostać przekazany zwrot różnicy w cenie.
9. Doręczenie wyżej wskazanych dokumentów powinno odbyć się osobiście przez klienta w biurze
Organizatora albo e-mailem kontaktk@epg.eco w ciągu 1 (jednego) dnia od uzyskania informacji o
tańszej cenie u innego przedsiębiorcy.
10. Gwarancja nie dotyczy ofert z niższą ceną, która zawiera rabaty, promocje i inne specjalne obniżki
ceny, które nie obowiązywały w momencie zakupu u Organizatora. Gwarancja nie dotyczy sytuacji,
w której różnica w cenie wynika z wahań kursów walut. Gwarancja nie dotyczy ofert z niższą ceną,
która wynika z ze zniżek specjalnych stosowanych wyłącznie wobec określonej grupy klientów jak
również z faktu oferowania instalacji fotowoltaicznych przez dany podmiot poniżej ich faktycznej
ceny.
11. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych zamieszkałych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art.
22[1] Kodeksu Cywilnego.
12. Udział w Promocji i podanie danych związanych z udziałem jest dobrowolne.
13. Klient, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, nie może skorzystać z Promocji.
§2
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać w formie
elektronicznej na adres: serwis@epg.eco
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres email i telefon Klienta, numer umowy oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
4. Klient zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony w formie elektronicznej.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być
dochodzone przed sądem powszechnym.

1. Administrator

§3
DANE OSOBOWE

1.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka EPG Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
przy ulicy Mikołaja Reja 13/15/216
1.2 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
1.2.1 listownie: ul. Mikołaja Reja 13/15/216 ,81-874 Sopot
1.2.2 za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@epg.eco
1.2.3 telefonicznie: 58 380 31 41
2. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych [IOD] jest Kariota Blicharska. Z IOD można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osób fizycznych pod adresem e-mail:
iod@epg.eco
3. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:
3.1 [art. 6 ust 1 lit a RODO] wyrażoną zgodą dotyczącą uczestnictwa w promocji
3.2 [art. 6 ust 1 lit b RODO] chęcią zawarcia umowy i skorzystania z przygotowanych promocji.
4. Odbiorcy danych
Odbiorcą Państwa danych będą:
4.1 podwykonawcy, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych:
- firmy odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych,
- hosting serwerów
- korzystanie z programów wspierających naszą pracę/ aplikacji
4.2 inni Administratorzy:
- firmy świadczące usługi prawne, audytorskie
- firmy świadczące usługi kurierskie, posiadające status operatora pocztowego
5. Przekazywanie danych do Państw Trzecich
W związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań firm mających swoją siedzibę poza
obszarem EOG [Europejski Obszar Gospodarczy], Państwa dane będą przekazywane do Państwa
Trzeciego. Administrator zawsze potwierdza podstawy przekazywania danych, które w przypadku
podmiotów współpracujących obecnie odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych
przyjętych przez Komisję Europejską.
6. Czas przechowywania danych
6.1 do czasu wycofania udzielonej zgody;
6.2 w przypadku zawarcia umowy przez okres konieczny do jej realizacji, następnie przez okres
wymagany przepisami prawa, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych
roszczeń.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:
7.1 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, otrzymania ich kopii;
7.2 cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7.3 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych [na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa].
8. Podanie danych
Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne, podanie danych jest niezbędne do skorzystania z promocji.
9. Bezpieczeństwo danych
Administrator przeprowadził pełną analizę dotyczącą materializacji zagrożeń mogących mieć wpływ na
prywatność osób, których dane dotyczą.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszej Promocji
internetowej www.epg.eco

jest

dostępny

w

siedzibie

firmy

oraz

na

stronie

2. Promocja rozpoczyna się w dniu 1.05.2021 roku i trwa do 31 lipca 2021 r.
3. Klient korzystając z Promocji automatycznie akceptuje zasady Promocji zawarte
w niniejszym Regulaminie. Klient biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej
regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie
bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez
Klientów.
5. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku
(przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 2020 poz. 2094, ze zm).

