
 

 

 

DOTACJA NORWESKA na zakup instalacji fotowoltaicznej 
Regulamin promocji 

 
I.                 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA 
1.         Organizatorem promocji pod nazwą „Dotacja norweska”, zwanej dalej „Dotacją”, jest firma SOLSUM Sp. o.o. z siedzibą w Piwnicznej-Zdroju, przy ul. Bolesława Chrobrego 

8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418907, NIP 7343514966, zwana dalej „Organizatorem”. 
2.      Dotacja trwa od 01.09.2016r. do 31.12.2016r lub do wyczerpania zapasów. 
3.      Dotacją objętych jest łącznie 200 kompleksowych instalacji fotowoltaicznych zaprojektowanych i wykonanych przez SOLSUM na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Za kompleksową instalację, zwaną dalej „Kompleksową instalacją” uważa się: 
•        zaprojektowania optymalnej instalacji fotowoltaicznej 
•        Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 
•        Testy poprawności działania instalacji oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej 
 

4.  Celem bezpośrednim programu „Dotacja norweska” jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez zakup ii montaż mikroinstalacji odnawialnych 
źródeł energii a także wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Polski. 

 
II.                UCZESTNICY 
1.         Dotacja skierowana jest do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowę. Poprzez prawo do 
dysponowania rozumieć należy własność lub współwłasność.  
2.      W Dotacji nie mogą brać udziału: 

a) pracownicy Organizatora 
b) małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w punkcie 3a powyżej. 

3.      Osoba biorąca udział w Dotacji zwana dalej „Uczestnikiem” wyraża zgodę na zastosowanie postanowień niniejszego regulaminu. 
 

III.               ZASADY 
1.        ”Dotacja norweska”, zwana dalej „Dotacją”, polega na obniżeniu na czas jej trwania cen katalogowych wyrażonych w kwotach brutto wartości urządzeń o określonej 
wartości dotacji przy zakupie z montażem instalacji fotowoltaicznej. Podpisanie umowy kupna-sprzedaży przez Uczestnika jest jednym z warunków skorzystania z „Dotacji 
Norweskiej”.  

 
2.      DDDDoooottttaaaacjącjącjącją    oooobbbbjęjęjęjętytytytycccchhhh    jjjjeeeesssstttt    łącznłącznłącznłączniiiieeee    222200000000    sssszt.zt.zt.zt.    KomKomKomKompppplllleeeekkkksosososowywywywychchchch    ininininssssttttaaaallllaaaacji.cji.cji.cji. Aby skorzystać z Dotacji należy: 

a.      w terminie 15.09.2016 do 31.12.2016r. zarejestrować się jako Uczestnik Promocji poprzez wypełnienie formularza instalacji 
fotowoltaicznej zamieszczony na stronie:  solsum.pl/kontakt      
b.      Dokonać zakupu instalacji fotowoltaicznej w ciągu 30 dni od daty rejestracji uczestnika. Zakup instalacji fotowoltaicznej rozumie się jako podpisanie umowy na 
zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.  
c.       Warunkiem dokonania zakupu Kompleksowej instalacji w ramach Dotacji jest podpisanie umowy i wpłyniecie zaliczki na konto Organizatora w wysokości 25% 

wartości oferty w kwocie brutto, po odliczeniu wszystkich elementów dotacji. 
d. O uzyskaniu dotacji na Kompleksową instalację objętą Dotacją, decyduje kolejność dokonania zakupu t.j. podpisania umowy i wpłacenia zaliczki o której 

mowa w pkt. 2f niniejszego ustępu powyżej. 
e.      Uczestnik ma możliwość sprawdzenia aktualnego stanu limitu Dotacji poprzez kontakt z Organizatorem.   

4.      Uczestnik nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za produkt lub usługę objętą Dotacją. 
5.      Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Dotacji na osobę trzecią. 
6.      Jeżeli Uczestnik nie spełni wszystkich obowiązków przewidzianych w regulaminie, jego prawo do otrzymania dotacji wygasa. 

 
IV.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.  Treść niniejszego regulaminu    zostanie    udostępniona   wszystkim    potencjalnym    Uczestnikom    w    siedzibie    Organizatora    pod    adresem: SOLSUM sp. z 

o.o. ul. Bolesława Chrobrego 8, 33-350 Piwniczna-Zdrój oraz mailowo na żądanie.  
2.      Reklamacje  dotyczące  przebiegu  Dotacji  mogą  być  składane  pod  rygorem  nieważności  wyłącznie  na  piśmie  najpóźniej  w  terminie  do  dnia  31.12.2016r. 

Nie złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich roszczeń. 
3.      Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator poinformuje Uczestnika o sposobie 

rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany przez Uczestnika w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
4.      Udział Uczestnika w Dotacji oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 
5.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Dotacji. 
6.      Zasady przeprowadzania Dotacji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe lub informacje na stronie internetowej Organizatora 

mają charakter wyłącznie informacyjny. 
7.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych, niepełnych bądź cudzych danych. 
8.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii systemu komputerowego i sieci internetowej. 
9.      Dane Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). 
10.     Administratorem danych osobowych Uczestników jest SOLSUM Sp. o. o.. 
11.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Dotacji. 
12.     Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
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