
 

 
 

 
 

Regula min Pr omocj i  
„ Ra chunk i  w Ty ł  Z wr ot”  

(dalej: "Promocja")  
Regulamin z dnia 19.11.2021 r. 

(dalej „Regulamin”) 
 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja „Rachunki w Tył 
Zwrot”. 

2. Organizatorem Promocji „Rachunki w Tył Zwrot” jest zielona-energia.com Klimczyk Fonfara 
Sp. j. z siedzibą w Częstochowie, adres ul. Krótka nr 29/31, (42-202) Częstochowa, 
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000468734, 
posiadająca numer NIP: 5732846029 oraz REGON: 243309663 (dalej „zielona-energia.com”. 
lub „Organizator”). 

TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI 

3. Promocja trwa w okresie od 20.11.2021 r. do 28 .02.2022 r. lub do wyczerpania budżetu 
promocyjnego. 

4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

UCZESTNICY 

5. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 
zdolność́ do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
przedsiębiorcy w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”). 

ZASADY 

6. Uczestnikiem Promocji może być osoba/podmiot, który w czasie trwania Promocji spełni 
łącznie warunki opisane poniżej: 

6.1. zakupi od Organizatora instalację fotowoltaiczną  o mocy do 50 kWp (mikroinstalacja) 
– decydującą dla uznania uczestnictwa danej osoby/podmiotu w Promocji jest data 
zawarcia pomiędzy nim a Organizatorem umowy dostawy i montażu instalacji 
fotowoltaicznej (dalej „Umowa PV”); 

6.2. dokona w terminie i zgodnie z warunkami zawartej Umowy PV wpłaty Zaliczki/Wpłaty 
Własnej lub w przypadku zakupu finansowanego kredytem /leasingiem dostarczy 
Organizatorowi potwierdzoną przez podmiot finansujący zgodę na finansowanie przez 
niego zakupu instalacji fotowoltaicznej Uczestnika, przy czym dla uznania spełnienia 
warunku udziału w Promocji opisanego powyżej: 



 

 
 

6.2.1. w przypadku Umów PV w których zakup instalacji fotowoltaicznej finansowany jest 
przez Klienta środkami własnymi – decyduje data uznania rachunku bankowego 
Organizatora pełną kwotą Zaliczki uiszczonej przez Uczestnika; 

6.2.2. w przypadku Umów PV w których zakup instalacji fotowoltaicznej finansowany jest 
przez Klienta ze środków zewnętrznych (kredyt/leasing) – decyduje data: 

- uznania rachunku bankowego Organizatora pełną kwotą 
Wpłaty Własnej uiszczonej przez Uczestnika, lub 

- w zależności od rodzaju finansowania, data uznania rachunku 
bankowego Organizatora pełną kwotą kredytu wpłaconą przez 
instytucję finansującą lub dostarczenia przez Klienta lub 
instytucję finansującą/leasingodawcę ostatecznej decyzji 
przyznającej finansowanie dla przedmiotu Umowy PV. 

7. Niniejsza Promocja ma charakter sprzedaży premiowej polegającej na przyznaniu 
Uczestnikowi, który łącznie spełni warunki opisane w Regulaminie nagrody finansowej 
w postaci premii finansowej (dalej „Premia Energetyczna”), której wysokość ustalona będzie 
na podstawie: 

7.1. mocy instalacji fotowoltaicznej zakupionej przez Uczestnika od Organizatora; 

7.2. szacowanej wartości dziennej produkcji energii elektrycznej jaką w danym okresie 
wyprodukować może instalacja, ustalonej z wykorzystaniem Wskaźnika produkcji 
dziennej określonego w Tabeli nr 1 poniżej. 

7.3.  liczby dni jaka upłynie od dnia spełnienia przez Uczestnika warunku opisanego w pkt. 6.2 
Regulaminu, do dnia zakończenia przez Organizatora montażu instalacji fotowoltaicznej 
określonej w Umowie PV – decydującą jest data fizycznego zakończenia montażu 
komponentów instalacji przez instalatorów Organizatora na obiekcie Uczestnika, 
niezależnie od daty w jakiej następuje odbiór wykonanej instalacji. 

8. Kwota Premii Energetycznej dla Uczestnika obliczana będzie wg. wzoru: 

 
Premia Energetyczna = Moc instalacji w kWp* Wskaźnik produkcji 

dziennej*Liczba pełnych dni od daty spełnienia przez Uczestnika warunku 
określonego w pkt. 6.2 Regulaminu do dnia zakończenia montażu 

komponentów instalacji fotowoltaicznej * stawka 0,58 zł  



 

 
 

Tabela nr 1  Wskaźnik produkcji dziennej dla poszczególnych miesięcy 

Miesiąc 
Wskaźnik produkcji 

dziennej 
styczeń 80,65% 
luty 131,03% 
marzec 274,19% 
kwiecień 416,67% 
maj 435,48% 
czerwiec 433,33% 
lipiec 387,10% 
sierpień 370,97% 
wrzesień 300,00% 
październik 193,55% 
listopad 100,00% 
grudzień 80,65% 

 

9. Obliczenie oraz wypłata należnej Uczestnikowi Premii Energetycznej zgodnie z Regulaminem 
nastąpi w terminie maksymalnie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zapłaty przez 
Uczestnika na rzecz Organizatora pełnej kwoty wynagrodzenia należnego Organizatorowi 
z tytułu dostarczenia oraz montażu instalacji fotowoltaicznej opisanej w Umowie PV. 

10. Okres liczby dni, za które obliczana i wypłacana będzie Premia Energetyczna liczony będzie od 
dnia, w którym nastąpiło spełnienie przez Uczestnika warunku opisanego w pkt. 6.2 (ppkt 6.2.1 
lub ppkt 6.2.2.) Regulaminu, do dnia zakończenia przez Organizatora montażu instalacji 
fotowoltaicznej, przy czym decydującą będzie każdorazowo data faktycznego zakończenia 
przez Organizatora montażu instalacji fotowoltaicznej, niezależnie od daty w jakiej nastąpi 
odbiór instalacji fotowoltaicznej. 

11. Wypłata Premii Energetycznej przez Organizatora nastąpi na rachunek bankowy Uczestnika, 
z którego dokonał on na rzecz Organizatora zapłaty Zaliczki/Wpłaty własnej, w wykonaniu 
Umowy PV lub w przypadku Umów PV, w których brak było zapłaty Zaliczki/Wpłaty własnej, na 
rachunek bankowy Uczestnika wskazany przez niego w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej (e-mail przesłany na adres kontakt@zielona-energia.com o tytule „Promocja – 
Rachunki w Tył Zwrot”). 

12. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności 
z tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość. 

REKLAMACJE 

13. Każdy Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamację, w terminie do 30 dni od dnia 
otrzymania Premii Energetycznej lub od dnia zakończenia obowiązywania Promocji. 
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki 
kurierskiej (zgłoszenia pocztą lub przesyłką kurierską) lub data wysłania e-maila (zgłoszenia za 
pomocą̨ poczty elektronicznej). Upływ tego terminu nie powoduje braku możliwości 
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wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym do 
dochodzenia roszczeń przed sądem.  

14. Reklamacje mogą być zgłaszane: 

- w formie elektronicznej - wiadomość e-mail przesłana na adres kontakt@zielona-
energia.com lub wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie 
www.zielona-energia.com; 

- telefonicznie - pod numerem (22) 276 67 87 (koszt rozmowy lokalnej, zgodnie z taryfą 
Twojego operatora) 

- pisemnie – przesyłka pocztowa/kurierska na adres Zielona-Energia.Com Klimczyk 
Fonfara Sp. j. ul. Konstancińska 2/lok. U27, 02-942 Warszawa. 

15. O wyniku postepowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji powiadamiany jest w taki sam 
sposób, w jaki reklamacja została przesłana – listownie na adres podany w reklamacji – 
w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera; pocztą elektroniczną 
– w przypadku otrzymania reklamacji emailem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji 
przez Organizatora. 

16. Po wyczerpaniu postepowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w drodze postępowania przed właściwym 
miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi 
również̇ w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z postepowania reklamacyjnego 
opisanego w niniejszym Regulaminie. 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

17. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest zielona-energia.com Klimczyk 
Fonfara Sp. j. z siedzibą w Częstochowie, adres ul. Krótka nr 29/31, (42-202) Częstochowa, 
zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000468734, 
posiadającej numer NIP: 5732846029 oraz REGON: 243309663. 

18. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnicy mogą kontaktować się z 
Organizatorem w formie elektronicznej na adres e-mail dane-osobowe@zielona-energia.com 
lub pisemnie, na adres siedziby administratora. 

19. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji oraz 
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) – dalej „RODO”.  

20. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz po jej zakończeniu do 
dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji, Umowy PV lub 
do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów 
prawa. Po zakończeniu powyższego okresu dane osobowe Uczestników w związku z udziałem 
w Promocji zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

21. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie bez wypływu na zgodność 
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z prawem przetwarzania przez nas danych przed datą cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody. 

22. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

23. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia 
udziału w Promocji. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

24. Szczegółowe zasady dotyczące dostawy przez Organizatora instalacji fotowoltaicznych 
określane są w indywidualnie zawieranych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Umowach 
PV. 

25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, jak również do 
odwołania bądź zakończenia obowiązywanie Promocji w dowolnym czasie, bez podania 
przyczyny. Decyzja o zmianie zasad lub odwołaniu Promocji nie może mieć w żadnym razie 
wpływu na już nabyte przez Uczestników w związku z Promocją prawa. 

O ewentualnych zmianach postanowień Regulaminu i warunków Promocji, w tym 
o wyczerpaniu budżetu Promocji będziemy informować przez publikację nowej treści 
Regulaminu na stronie https://zielona-energia.com/w-tyl-zwrot/ w sposób umożliwiający 
jego pobranie na urządzenie końcowe. 

26. Do Promocji i Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. 


