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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
„WIOSNA 2023 z PSG” 

 
§ 1 DEFINICJE 

1. Organizator – Premium Sales Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Opolskiej 39,  
49-100 Niemodlin, wpisaną do KRS przez Sąd w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 
0000813438, REGON: 384849522, NIP: 7543248334, prowadzącą działalność gospodarczą  
pod marką PSG EkoEnergia; 

2. Promocja – akcja promocyjna „WIOSNA 2023 z PSG” przygotowana przez Organizatora,  
której zasady zostały określone w niniejszym Regulaminie; 

3. Kupon – rabat na zakup Instalacji Fotowoltaicznej, Pompy Ciepła, Klimatyzacji lub Magazynu 
Energii Elektrycznej oraz Rozbudowy Instalacji Fotowoltaicznej, którego wysokość określony 
został w §3. 

4. Instalacja Fotowoltaiczna – instalacja fotowoltaiczna (zawierająca panele fotowoltaiczne, 
inwerter oraz niezbędne okablowanie) w rozumieniu Umowy Sprzedaży i Montażu; 

5. Pompa Ciepła – instalacja pompy ciepła w rozumieniu Umowy Sprzedaży i Montażu; 
6. Klimatyzacja – instalacja klimatyzacji w rozumieniu Umowy Sprzedaży i Montażu; 
7. Magazyn Energii Elektrycznej – urządzenie magazynujące energię elektryczną w rozumieniu 

Umowy Sprzedaży i Montażu; 
8. Rozbudowa Instalacji Fotowoltaicznej – rozbudowa instalacji fotowoltaicznej poprzez 

dokupienie paneli i usługi montażu w rozumieniu Umowy Sprzedaży i Montażu; 
9. Uczestnik / Uczestnik Promocji – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  

która spełniła warunki określone w ramach niniejszego Regulaminu; 
10. Zainteresowany – osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza wziąć 
udział w Promocji. 

11. Klient - osoba, która zawarła z Organizatorem Umowę Sprzedaży i Montażu; 
12. Umowa Sprzedaży i Montażu – umowa sprzedaży i montażu przedmiotu danej umowy,  

zawarta z Organizatorem 
13. Zgłoszenie - wykonanie przez Zainteresowanego czynności wymienionych w §4 ust. 2. 
14. Landing page / LP – strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem 

https://psgekoenergia.pl/promocje/ za pomocą której, Zainteresowany może wyrazić chęć 
udziału w Promocji oraz wyrazić niezbędne prawem zgody, umożliwiające Organizatorowi 
kontakt z Zainteresowanym; 

15. RODO - Rozporządzenie 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). 
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§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad promocji „WIOSNA 2023 z PSG”; 
2. Organizatorem „WIOSNA 2023 z PSG” jest Premium Sales Group Sp. z o.o., z siedzibą  

przy ul. Opolskiej 39, 49-100 Niemodlin, wpisaną do KRS przez Sąd w Opolu VIII Wydział 
Gospodarczy pod numerem 0000813438, REGON: 384849522, NIP: 7543248334, prowadzącą 
działalność gospodarczą pod marką PSG EkoEnergia; 

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 24 grudnia 2022 roku do 31 marca 2022 roku  
lub do odwołania przez Organizatora lub do wyczerpania puli kuponów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a także czasowego zawieszenia  
lub zakończenia Promocji, w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, obejmujących 
zwłaszcza konieczność dostosowania warunków Promocji do przepisów prawa bądź zmiany 
organizacyjnych lub technicznych warunków Promocji.  

5. Każdy uczestnik Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu,  
który ustanawia zasady i warunki udziału w Promocji. 

6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
 

§3 CHARAKTER PROMOCJI 
1. Promocja obejmuje następujące Kupony: 

a) „Kupon o wartości 2000 zł na kolejną instalację dla Ciebie”. Promocja dotyczy instalacji 
fotowoltaicznej lub instalacji pompy ciepła. Skorzystać mogą Klienci posiadający już instalację 
wykonaną przez Organizatora. Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie Umowy 
Sprzedaży i Montażu.  
b) „Kupon o wartości 1000 zł dla bliskiej osoby”. Promocja dotyczy instalacji fotowoltaicznej  
lub instalacji pompy ciepła. Skorzystać może Zainteresowany, który poprzez formularz  
na stronie Organizatora wypełni swoje dane oraz Klienta Organizatora, od którego otrzymał 
Kupon. Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie danych formularza oraz Umowy 
Sprzedaży i Montażu Klienta. 
c) „Dokładka paneli bez VAT” z Promocji skorzystać mogą Klienci posiadający już instalację 
fotowoltaiczną wykonaną przez Organizatora. Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie 
Umowy Sprzedaży i Montażu. Promocja dotyczy jedynie klientów indywidualnych  
oraz instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych.  
d) „Klimatyzacja bez VAT” z Promocji skorzystać mogą Klienci posiadający już jakąkolwiek 
instalację wykonaną przez Organizatora. Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie 
Umowy Sprzedaży i Montażu.  
e) „Magazyn energii bez VAT” z Promocji skorzystać mogą Klienci posiadający już instalację 
fotowoltaiczną wykonaną przez Organizatora. Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie 
Umowy Sprzedaży i Montażu.  

2. Liczba Kuponów jest ograniczona i za ich bezpośrednią dystrybucję oraz weryfikację 
odpowiedzialny jest Organizator. 

3. Organizator zaznacza na Umowie fakt zrealizowania przez Uczestnika Promocji kuponu 
rabatowego oraz jego wartość. 
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4. Uczestnik Promocji może wykorzystać Kupon jednorazowo w czasie trwania promocji. 
5. Promocje „WIOSNA 2023 z PSG” nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi Organizatora. 
6. Kupon rozliczany jest aneksem do Umowy Sprzedaży i Montażu, zawierającym wycenę 

pomniejszoną o kwotę wynikającą z wybranej Promocji. 
 
 

§4 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 
1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 
2. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Kuponu Uczestnik powinien w czasie trwania 

Promocji: 
1. Przejść na stronę internetową: https://psgekoenergia.pl/promocje/ 
2. Wypełnić wszystkie niezbędne pola formularza zgłoszeniowego. 
3. Zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  
4. Przesłać formularz zgłoszeniowy.  
5. Następne działania prowadzi Organizator, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. O przebiegu 

weryfikacji Organizator informuje zgodnie z danymi kontaktowymi w formularzu.  
3. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 2 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika  

do Promocji (dalej „Zgłoszenie”). 
7. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Uczestnikiem, Organizator wstrzymuje 

dalsze procedowanie Zgłoszenia na okres 7 dni kalendarzowych, jednak nie dłużej niż czas 
trwania Promocji.  

8. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji jednorazowo. Uczestnik Promocji nie może 
przenieść swoich praw do obniżki uzyskanej z tytułu udziału w Promocji na żadną osobę 
trzecią, bez zgody Organizatora Promocji. 

9. Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu  
oraz jego akceptacją. Udział w Promocji jest bezpłatny i powinien być poprzedzony akceptacją 
niniejszego Regulaminu w całości. 
 
 

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać  

e-mail: biuro@psgekoenergia.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny 
adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 
ich otrzymania. 

3. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail  
z którego została wysłana reklamacja lub adres e-mail wskazany w reklamacji przez Uczestnika 
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia danej reklamacji. 

4. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być 
dochodzone przed sądem właściwym dla siedziby Organizatora. 
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§6 DANE OSOBOWE 
1. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz prawa Uczestników, związane  

z przetwarzaniem danych osobowych zostały określone i są dostępne na stronie internetowej 
pod adresem https://psgekoenergia.pl/rodo/. 
 
 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2022 r i obowiązuje w czasie trwania 

Promocji lub do odwołania przez Organizatora.  
2. Tytuły poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkujący 

i nie stanowią podstawy do interpretowania jego treści. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym 

czasie bez podania przyczyny. 
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów. 


