
inteligentna energia 

Edison Energia Spółka Akcyjna 

plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP 7792508573 | REGON 384195204 | KRS 0000879748 

REGULAMIN PROMOCJI 

„ODBIERZ BON O WARTOŚCI 5 000 ZŁ NA ZAKUP POMPY CIEPŁA LUB ZESTAWU Z 

MAGAZYNEM ENERGII” 

z dnia 23 marca 2021 roku 

zmieniony w dniu 26 marca 2021 roku 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji jest Edison Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy 

placu Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879748, posiadająca 

NIP 7792508573 oraz REGON 384195204, kapitał zakładowy 400.000 złotych opłacony w 

całości („Organizator”). 

2. Nazwa promocji: „Odbierz bon o wartości 5 000 zł na zakup pompy ciepła lub zestawu z 

magazynem energii” („Promocja”). 

3. Regulamin Promocji („Regulamin") określa zasady udziału, prawa i obowiązki uczestników i 

Organizatora.  

4. Promocja trwa od dnia 23 marca 2021 r. do dnia 16 kwietnia 2021 r.  

5. Klient – osoba fizyczna, która ma zawartą z Organizatorem umowę na kompleksowe 

wykonanie instalacji fotowoltaicznej i jest zainteresowana zakupem i montażem  pompy ciepła 

lub zestawu magazynu energii przez Organizatora. 

6. Bon Rabatowy – wydawany Klientom przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej bon o 

nazwie „Bon o wartości 5 000 zł na zakup pompy ciepła lub zestawu z magazynem energii ”, 

uprawniający do otrzymania rabatu w wysokości 5 000 zł brutto na zakup i montaż przez 

Organizatora pompy ciepła oraz materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu 

ogrzewania oraz w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub zestawu z 

magazynem energii na zasadach określonych w Regulaminie, który jest ważny do 30 września 

2021 r. 

7. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora akcja promocyjna pod hasłem „Bon o 

wartości 5 000 zł na zakup i montaż pompy ciepła lub zestawu z magazynem energii”, w ramach 

której Klientom wydawane są przez Doradców Techniczno – Handlowych od dnia 23 marca 

2021 r. do dnia 16 kwietnia 2021 r. Bony Rabatowe,  które można zrealizować do dnia 30 

września 2021 r. i które uprawniają do otrzymania rabatu w wysokości 5 000 zł brutto dla umów 

na zakup i montaż pompy ciepła lub zestawu magazynu energii zawieranych w okresie od dnia 

23 marca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. na zasadach określonych w Regulaminie. 

8. Towar – dalej wskazane urządzenia znajdujące się w aktualnej ofercie Organizatora o modelu i 

mocy wybranej przez Klienta zakupione i montowane przez Organizatora (i) pompa ciepła – 

urządzenie grzewcze wykorzystujące energię zgromadzoną w środowisku naturalnym, będące 

rekomendowaną alternatywą dla tradycyjnych systemów ogrzewania lub (ii)  magazyn energii – 

urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii elektrycznej i 

umożliwiające jej późniejsze wykorzystanie.  

9.   Uczestnik – Klient, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej. 

10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny 

sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w 

Regulaminie. 

§ 2 ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI 
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1. Promocja jest skierowana do Klientów Organizatora, będących osobami fizycznymi 

posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, którzy mają zawarte z Organizatorem 

umowy na kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej.  

2. Bony Rabatowe będą wydawane Klientom przez uprawnionych przez Organizatora Doradców – 

Techniczno – Handlowych.  

3. Bony Rabatowe mogą zostać wykorzystane do dnia 30 września 2021 r. wyłącznie dla umów 

zakupu Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zawartych 

w okresie od dnia 23 marca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.  

4. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o chęci skorzystania z Bonu 

Rabatowego najpóźniej do dnia jego ważności. Bon Rabatowy podlega jednorazowej, 

niepodzielnej realizacji. Uczestnik chcąc skorzystać z Bonu Rabatowego zobowiązany jest 

oddać Bon Rabatowy Organizatorowi lub osobie przez niego upoważnionej tj. Doradcy 

Techniczno - Handlowemu. 

5. Bon Rabatowy uprawnia do uzyskania Rabatu od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) 

Towarów w wysokości 5 000 zł brutto. 

6. Bon Rabatowy może zostać zrealizowany wyłącznie na zakup i montaż Towarów będących 

przedmiotem umów zawartych między 23 marca 2021 r. a 30 września 2021 r. Zakup, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów, których cena została już objęta bonami, 

promocjami, obniżkami, zniżkami, wyprzedażą lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub 

produktowymi.  

7. Uczestnik, który zawarł umowę z Organizatorem, ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z 

rabatu na podstawie posiadanego Bonu Rabatowego. 

8. Realizacji podlegają tylko ważne Bony Rabatowe. Ważnym Bonem Rabatowym jest Bon 

Rabatowy, który spełnia łącznie poniższe warunki: 

a. jest zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu; 

b. został wydany przez Organizatora lub osobę przez niego upoważnioną; 

c. nie został uszkodzony mechanicznie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na 

nim informacji; 

d. nie został już uprzednio zrealizowany; 

e. został przedstawiony do realizacji w okresie jego ważności na zasadach określonych w 

Regulaminie. 

9. W przypadku przedstawienia do realizacji Bonu Rabatowego niespełniającego wymogów 

wskazanych w ust. 8 powyżej, Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji danego Bonu 

Rabatowego. 

10. Bon Rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

11. Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia w przypadku udostępnienia 

przez Uczestnika Bonu Rabatowego osobie trzeciej, a także w przypadku utraty, zniszczenia lub 

zgubienia Bonu Rabatowego po jego wydaniu Uczestnikowi. 

12. Bon można zrealizować w dowolnym momencie od dnia 23 marca 2021 r. a datą zakończenia 

ważności bonu, czyli 30 września 2021 r. dla umów zawartych między 23 marca 2021 r. a 30 

września 2021 r. Bon można wykorzystać tylko raz. W przypadku niewykorzystania bonu we 

wskazany sposób w Regulaminie bon wygasa, a uczestnikowi Promocji nie przysługują z tego 

tytułu żadne roszczenia względem Organizatora. Po upływie ważności Bonu Rabatowego Bon 
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Rabatowy nie podlega realizacji. Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu 

utraty ważności Bonu Rabatowego. 

§ 3 REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać: 

• listownie na adres siedziby Organizatora, 

• telefonicznie: 799 399 888 (opłata zgodnie  z taryfikatorem operatora), 

• przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencje na adres e-maiil: 

reklamacje@edisonenergia.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać: dokładne dane osobowe Uczestnika wnoszącego reklamację 

(imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), przyczynę reklamacji, treść żądania, opis 

okoliczności uzasadniających reklamację. 

3. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w 

jakiej  zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w formie pisemnej lub innej 

uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w terminie do 30 dni.  

 

§ 4 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej  www.edisonenergia.pl w zakładce 

Dofinansowanie „Mój Prąd” 3.0. 

2. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 

3. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inną osobę  lub podmiot, zwłaszcza prawa i 

obowiązki Uczestników Programu Promocyjnego nie mogą być przenoszone, sprzedawane 

ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy Uczestnikami Programu 

Promocyjnego.   

4. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji.  

Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w zakresie czasu 

trwania Promocji, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników 

oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w Promocji. Zmiany Regulaminu 

obowiązują od dnia umieszczenia na stronie  internetowej www.edisonenergia.pl w zakładce 

Dofinansowanie „Mój Prąd” 3.0. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 
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