REGULAMIN PROGRAMU BRUK -BET P V
(„Regulamin”)
Bruk Bet PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie, ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783431, NIP: 993-067-20-75, REGON:
383167000, BDO: 000147988, kapitał zakładowy 505 000,00 zł („BBPV”) zwana dalej „Organizatorem” określa
niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego Bruk-Bet PV. Program Partnerski ma na celu zapewnienie
zwiększenia atrakcyjności oferty kierowanej do obecnych oraz potencjalnych Klientów użytkujących asortyment
dostępny w ofercie BBPV, poprzez sformułowanie zasad i standardów najlepszych praktyk oraz bezpieczeństwa
i kontroli jakości przy ciągłym podnoszeniu kwalifikacji, we współpracy z Partnerami.
I. Definicje
1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
a) Oferta – aktualnie oferowane przez BBPV Towary wraz z ceną podaną na podstawie ogólnego Cennika
dostępnego na Portalu na indywidualnym koncie Partnera lub ceną uzgodnioną indywidualnie dla danego
Klienta, sprzedawanymi na podstawie OWS;
b) OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży BBPV dostępne na Portalu;
c) Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie będąca osobą prawną, nabywająca Towary wraz z Usługą i nie odsprzedająca Towarów
osobom trzecim;
d) Partner – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,
posiadająca zgodnie z przepisami polskiego prawa status przedsiębiorcy, której na podstawie niniejszego
Regulaminu, Umowy Partnerskiej odpowiedniej dla danego Statusu oraz udzielonych uprawnień
przysługuje prawo do świadczenia usług instalacyjnych i serwisowych lub oferowania Towarów zgodnie
z Ofertą stosownie do aktualnego Statusu;
e) Platforma Sprzedażowa – platforma dostępna pod adresem https://kalkulator.bbpv.pl/, umożliwiająca
dobór komponentów pod projekt instalacji fotowoltaicznej, zakup Towarów, dostęp do aktualnego
cennika, przysługujących Partnerowi rabatów oraz limitów kredytowych;
f) Portal – elektroniczny portal obsługi udostępniony Partnerowi przez BBPV obejmujący niezbędne
funkcjonalności do obsługi zleceń i sprzedaży, w szczególności obejmujący Moduł Zarządzania Zleceniami
Instalatorskimi („MZZI”) umożliwiający logowanie na indywidualnym koncie, na którym dostępny będzie
głównie wykaz aktualnych zleceń instalacyjnych, wykaz zgłoszeń serwisowych (gwarancyjnych), a także
docelowo Platformę Sprzedażową oraz Platformę Szkoleniową. Portal działa na podstawie Regulaminu
korzystania z Portalu.
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g) Status – aktualny poziom uprawnień i kompetencji Partnera opisany w Umowie Partnerskiej,
a potwierdzony przez BBPV. Partner może posiadać Status Instalatora Bruk-Bet PV, Instalatora+ Bruk-Bet
PV, Serwis Partnera BB ECO lub Serwis Partnera innej marki. Status odpowiedniego Serwis Partnera może
być nadawany jednocześnie z innym Statusem;
h) Towary – moduły fotowoltaiczne i falowniki marki BB ECO, moduły fotowoltaiczne marki Bruk-Bet
Fotowoltaika oraz pozostały asortyment oferowany przez BBPV w szczególności za pośrednictwem
Platformy Sprzedażowej;
i) Umowa Partnerska – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Partnerem odrębna dla każdego ze
Statusów oraz tytułów określająca zasady współpracy, w tym w szczególności sposób obliczania cen
przysługujących Partnerowi w przypadku sprzedaży Towarów i poziomu rabatów;
j) Umowa o świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Partnerem i Klientem określająca zasady
świadczenia Usług przez Partnera;
k) Usługa – wykonanie przez Partnera posiadającego odpowiedni Status, na zasadach opisanych
w Regulaminie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej, zawierającej kluczowe komponenty, takie jak
moduły fotowoltaiczne, inwerter, konstrukcję, zabezpieczenia oraz pozostałe elementy montażowe (np.
kable, peszle, itd.), przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej wraz z przeniesieniem własności na
rzecz Klienta.
II. Warunki uczestnictwa
1. Deklarację woli przystąpienia do Programu Partnerskiego można złożyć przez formularz zamieszczony na
stronie internetowej Bruk-Bet PV (https://bbpv.pl/program-partnerski/).
2. Złożenie powyższej deklaracji oznacza, iż Partner zapoznał się i wyraża zgodę na warunki opisane w niniejszym
Regulaminie.
3. W deklaracji należy podać następujące informacje:
a) dotychczasowy okres świadczenia na rynku usług montażu instalacji fotowoltaicznych;
b) liczba zrealizowanych usług montażu instalacji fotowoltaicznych z informacją czy instalacje były
realizowane z wykorzystaniem zasobów własnych czy podwykonawców;
c) liczba zrealizowanych usług montażu instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem modułów Bruk Bet
Fotowoltaika lub BB ECO;
d) posiadane autoryzacje lub certyfikaty od producentów elementów wchodzących w skład instalacji
fotowoltaicznych, w szczególności producentów modułów lub falowników;
e) odbyte szkolenia z zakresu instalacji fotowoltaicznych organizowane przez BBPV lub inne
instytucje/firmy/marki związane z OZE;
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f) deklaracja dostępności sprzętu do montażu instalacji fotowoltaicznych takiego jak kask, szelki lub uprząż,
lina asekuracyjna, drabina teleskopowa, drabina do prac dekarskich, ubrania przystosowane do pracy na
dachu, zabezpieczenie strefy pracy dolnej (gruntu) jak i strefy pracy górnej (dachu) przed spadającymi
przedmiotami z dachu, wiertarko-wkrętarka z możliwością ustawienia momentu, ukośnica do ciecia
aluminium, miarka, poziomica, wiertarka udarowa, klucz dynamometryczny, pasowane śrubokręty,
kombinerki i płaskoszczypy elektryczne posiadające izolacje dielektryczną 1000 [V] lub więcej, zaciskarka
do konektorów MC4, zaciskarka do tulejek elektrycznych, praska do uszczelniacza dekarskiego, młotek,
szlifierka kontowa, zestaw wierteł w tym wiertło stopniowe, klucze płaskie i oczkowe, przybory traserskie;
g) deklaracja dostępności sprzętu do wykonywania następujących pomiarów: napięć AC i DC (woltomierz);
prądu AC i DC (cęgi pomiarowe, amperomierz); ciągłości przewodu (omomierz); izolacji przewodów
(induktor); rezystancji uziomu (miernik rezystancji uziemienia); tester ochronników (induktor); pomiar
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (omomierz); rezystancji pętli zwarciowej (omomierz);
kierunku wirowania faz (wariometr) będącego w dyspozycji składającego deklarację a w przypadku Serwis
Partnera także listę sprzętu do pomiarów środowiskowych instalacji fotowoltaicznych takich jak
irradiancja promieniowania słonecznego, temperatura otoczenia i ogniw fotowoltaicznych, przeliczanie
wartości rzeczywistych do wartości referencyjnych STC w celu analizy prawidłowej pracy modułu
fotowoltaicznego.
h) dowód posiadania świadectwa kwalifikacyjnego SEP min. do 1 kV i/lub uprawnień UDT Odnawialne Źródła
Energii – Systemy Fotowoltaiczne (PV).
4. Warunkami uczestnictwa Partnera w Programie i utrzymania Statusu jest łącznie:
a) wykonanie minimalnych wolumenów zakupowych i realizacyjnych zgodnie z zakresem opisanym
w Umowie Partnerskiej;
b) utrzymywanie minimalnych warunków w zakresie wiedzy i kompetencji oraz uczestnictwo w szkoleniach
zgodnie z zakresem opisanym w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz Umowie Partnerskiej;
c) dowód posiadania świadectwa kwalifikacyjnego SEP min. do 1 kV i/lub uprawnień UDT Odnawialne Źródła
Energii – Systemy Fotowoltaiczne (PV); uprawnienia wydawane przez UDT są wymagane bezwzględnie
w przypadku Serwis Partnerów;
d) utrzymania minimalnych wymogów jakości, terminowości i zadowolenia Klienta zgodnie z zakresem
opisanym w niniejszym Regulaminie oraz Umowie Partnerskiej;
e) powiadamiania Organizatora o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na uczestnictwo
w Programie Partnerskim, w szczególności w zakresie danych teleadresowych;
f) w przypadku Instalatora+ BBPV wymagane jest posiadanie Certyfikatu Kompetencji Instalatora+ Bruk-Bet
PV oraz utrzymywanie konta na Portalu i uzupełnianie danych w zakresie dokonywanej sprzedaży Towarów
i Usług;
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g) w przypadku Serwis Partnerów wymagane jest posiadanie aktualnej i opłaconej polisy odpowiedzialności
cywilnej na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż jeden milion złotych oraz posiadania Certyfikatu
Kompetencji Serwis Partnera danej marki.
5. Spełnienie powyższych warunków potwierdzane jest każdorazowo przez Organizatora i od tego momentu
nadawany jest Status. Organizator zastrzega sobie prawo tymczasowego przyznania Statusu mimo braku
spełnienia jednego z warunków opisanych w ust. 3 z wyznaczeniem terminu na spełnienie wskazanego
warunku.
6. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnej oceny kryteriów uczestnictwa w Programie, w szczególności
w zakresie nadawania Partnerom odpowiedniego Statusu – niezależnie od kryteriów wskazanych
w niniejszym Regulaminie.
7. Organizator uprawniony jest do prowadzenia audytu Partnera w zakresie wymogów opisanych w ust. 3, na
zasadach wskazanych w pkt VI poniżej.
III. Obowiązki Organizatora
1. Organizator zobowiązuje się wedle uznania odpowiednio do:
a) przekazywania zleceń instalacyjnych w formie Ankiet Klienta Instalatorowi+ BBPV, zawierających dane
niezbędne do realizacji zlecenia instalacyjnego;
b) przekazywania zleceń serwisowych Serwis Partnerowi BB ECO.
2. Organizator zapewnia Partnerowi limit odnawialny w ramach zdolności kredytowej w wysokości
zaakceptowanej do ubezpieczenia przez Euler Hermes.
3. Organizator zobowiązany jest do udostępnienia Partnerowi materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz
usług zgodnie z aktualnymi Warunkami przyznawania profitów Partnerom Bruk-Bet PV.
4. Organizator zapewnia Partnerowi 30% zniżkę od ceny szkoleń organizowanych przez BBPV w ramach Polskiej
Akademii Fotowoltaicznej, organizowanie dedykowanych szkoleń oraz udzielanie odpowiednich rabatów
Partnerowi według zasad wskazanych w Umowie Partnerskiej oraz aktualnych Warunkach Przyznawania
Profitów.
5. Organizator przyznaje Partnerowi licencję ograniczoną, niewyłączną, nieprzenoszalną, niepodlegającą
sublicencji, w okresie obowiązywania niniejszego Regulaminu, na dostęp do odpowiednich modułów Portalu
i korzystanie z informacji wyłącznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Regulamin korzystania
z Portalu, przy czym wszystkie informacje pozostają własnością Organizatora.
6. Dostęp do Portalu może być w niektórych przypadkach ograniczony lub niemożliwy bez uprzedniego
powiadomienia. W taki przypadku Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
wynikające z takiego ograniczenia lub braku dostępności.
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7. W ramach Programu Organizator może przekazywać Partnerowi dane potencjalnych Klientów na podstawie
osobnej umowy powierzenia przetwarzania danych, wyłącznie w celach marketingu i sprzedaży Towarów,
z wyłączeniem prawa do przekazania tych danych przez Partnera jakimkolwiek podmiotom trzecim.
8. W ramach Programu Partnerskiego Organizator wedle własnego uznania upoważnia Partnera do używania
udostępnionych logo, znaków towarowych oraz nazw do odpowiedniego oznakowania pojazdów oraz odzieży
przeznaczonej dla osób realizujących Usługi w imieniu Partnera a także do oznakowania Statusu na stronie
internetowej.
9. Wszelkie przekazane znaki towarowe, nazwy handlowe, identyfikatory produktów i usług, domeny
internetowe, logo, grafiki i inne symbole pozostają odpowiednio własnością Organizatora i mogą być
wykorzystane przez Partnera wyłączenie w sposób wskazany przez Organizatora.
10. Łączna odpowiedzialność BBPV za wszelkie roszczenia związane z niniejszym Regulaminem zostaje
ograniczona do kwoty łącznej 500,00 zł, przy czym Organizator w żadnym wypadku nie będzie ponosić
odpowiedzialności za utratę działalności, dochodów lub zysków, ani za utratę lub uszkodzenie danych lub
oprogramowania Partnera.
IV. Prawa i obowiązki Partnera
1.

Partner uprawniony jest w zależności od Statusu i posiadanego Tytułu do:
a) Instalator Bruk-Bet PV
• używania logotypu Instalator Bruk-Bet PV;
• otrzymania pakietu materiałów marketingowych określonych w Umowie Partnerskiej dla Instalatorów
Bruk-Bet PV;
• otrzymywania przez cały okres przynależności do Programu Partnerskiego materiałów
informacyjnych i promocyjnych oraz usług zgodnie z aktualnymi Warunkami przyznawania profitów
Partnerom Bruk-Bet PV;
• otrzymania 30% rabatu na szkolenia organizowane przez BBPV w ramach Polskiej Akademii
Fotowoltaicznej;
• udziału w 3 darmowych, dedykowanych szkoleniach rocznie;
• otrzymania rabatów zakupowych na Towary z Oferty BBPV;
• awansu do statusu Instalatora+ Bruk-Bet PV oraz posiadania wszelkich praw i obowiązków z tym
związanych.
b) Instalator+ Bruk-Bet PV
• używania logotypu Instalator+ Bruk-Bet PV;
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• umieszczenia na liście certyfikowanych podmiotów instalacyjnych;
• realizacji usług instalacji (montażu) produktów z Oferty BBPV u Klienta na podstawie danych
otrzymanych od BBPV za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Portalu (dane z MZZI i Platformy
Sprzedażowej);
• podpisywania kart gwarancyjnych dla produktów z serii Bruk-Bet Fotowoltaika;
• zakupu rozszerzonej 20-letniej gwarancji produktowej na moduły Bruk-Bet Fotowoltaika przez BrukBet Sp. z o.o., jeżeli spełnia warunki określone przez producenta modułów – Bruk-Bet Sp. z o.o. oraz
w umowie Instalator+;
• otrzymania pakietu materiałów marketingowych określonych w Umowie Partnerskiej dla
Instalatorów+ Bruk-Bet PV;
• otrzymywania przez cały okres przynależności do Programu Partnerskiego materiałów
informacyjnych i promocyjnych oraz usług zgodnie z aktualnymi Warunkami przyznawania profitów
Partnerom Bruk-Bet PV;
• wykorzystania logo BBPV na warunkach określonych w Umowie Partnerskiej dla Instalatorów+ BrukBet PV;
• otrzymania 30% rabatu na szkolenia organizowane przez BBPV w ramach Polskiej Akademii
Fotowoltaicznej;
• otrzymania pakietu darmowych szkoleń technicznych i produktowych;
• otrzymania rabatów zakupowych na Towary z Oferty BBPV.
c) Serwis Partner BB ECO uprawnia dodatkowo do:
• używania logotypu Serwis Partner BB ECO;
• umieszczenia na liście rekomendacyjnej BBPV;
• świadczenie usług serwisowych, w tym serwisu gwarancyjnego modułów BB ECO i falowników BB ECO
określonych w Umowie Partnerskiej;
• możliwości otrzymania dodatkowych rabatów zakupowych na Towary z Oferty BBPV wedle uznania
Organizatora;
• udziału w szkoleniach dedykowanych – dla Serwis Partnerów BB ECO.
2.

Partner zobowiązany jest do starannego wypełniania postanowień Umowy Partnerskiej oraz Regulaminu,
dokonywania zakupów zgodnie z OWS za pomocą Portalu lub Platformy Sprzedażowej oraz stosowania się
do wytycznych BBPV w zakresie realizowania Usług i stosowania wyłącznie produktów kompatybilnych
z Towarami.
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3.

Partner zobowiązany jest do dokonywania zakupów Towarów z Oferty BBPV bezpośrednio od Organizatora.

4.

Partner posiadający odpowiedni Status uprawniony jest do wypełnienia i podpisania karty gwarancyjnej na
Moduły Bruk-Bet Fotowoltaika wyłącznie w okresie, w którym moduły te są objęte gwarancją producenta
udzieloną Partnerowi.

5.

Partner uprawniony jest do rozpowszechniania informacji o Towarach dostarczanych przez Organizatora
zgodnie z OWS bez podania cen, w tym do umieszczenia powyższych informacji na własnych stronach
internetowych z zamieszczeniem graficznej formy logotypu Partnera odpowiednio do Statusu.

6.

Partner zobowiązany jest do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji pomiędzy innymi podmiotami
uczestniczącymi w Programie Partnerskim Bruk-Bet PV.

7.

Partner powinien w zakresie swojej działalności kierować się dobrem marek Towarów z Oferty Organizatora
a także przestrzegać zasad Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Partner
zobowiązany jest do zadośćuczynienia i odszkodowania podmiotom poszkodowanym z tego tytułu na
zasadach ogólnych.
V. Obowiązki w zakresie wiedzy i doświadczenia

1. Partner zobowiązany będzie do realizacji minimalnych wymogów dla personelu i utrzymywania odpowiednich
kompetencji w czasie uczestnictwa w Programie Partnerskim odpowiednich dla Statusu.
2. Przez utrzymywanie kompetencji należy rozumieć współpracę Partnera na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej z osobami, które ukończyły aktualne szkolenia BBPV w zakresie opisanym w ust. 4
poniżej.
3. Partner zobowiązany będzie do realizacji każdej Usługi wg dobrych praktyk instalatorskich przedstawianych
podczas cyklu szkoleń oraz w opracowaniu Dobre Praktyki Instalatora – Bruk-Bet PV z udziałem co najmniej
jednej osoby, o której mowa w ust. 2 powyżej lub korzystania z usług Partnera posiadającego odpowiedni
Status (lista certyfikowanych podmiotów instalacyjnych udostępniona zostanie przez BBPV).
4. Minimalne wymogi szkoleniowe to ukończenie szkoleń z listy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu odpowiednio z działu szkoleń produktowych (sprzedażowych) i szkoleń technicznych
(instalacyjnych i serwisowych).
5. Lista szkoleń może być w każdym czasie zmieniona przez Organizatora jednostronnym oświadczeniem woli
na co Partner wyraża zgodę. Zmiana obowiązywała będzie od daty wskazanej przez Organizatora.
6. Szkolenia odbywać się będą w formie online lub w miejscu wskazanym przez Organizatora. Uczestnictwo
w szkoleniu zostanie potwierdzone imiennym certyfikatem.
7. Partner zobowiązany będzie do informowania Organizatora o każdej zmianie w personelu Partnera w zakresie
dysponowania kompetencjami w rozumieniu ust. 2 powyżej.
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VI. Audyt i administracja
1.

Partner zobowiązany jest do przechowywania czytelnych i kompletnych dokumentów wymaganych na
podstawie Regulaminu lub potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Programie Partnerskim,
w szczególności Umów o świadczenie Usług, zgód w zakresie danych osobowych Klientów oraz dokumentów
księgowych potwierdzających zrealizowane Usługi i sprzedaż Towarów, a także posiadanych certyfikatów,
polis oraz zasobów kadrowych.

2.

W okresie o którym mowa w ust. 1 powyżej Organizator będzie uprawniony do przeprowadzenia Audytu, na
podstawie którego ma prawo żądać wglądu do dokumentów o których mowa w ust. 1 powyżej, dostępu do
siedziby Partnera, a także uzyskania wszelkich informacji od współpracowników Partnera. W powyższym
zakresie Partner zobowiązany jest zwolnić współpracowników z obowiązku zachowania tajemnicy.

3.

Organizator uprawniony będzie do przeprowadzenia, wedle własnego uznania, badania satysfakcji Klienta,
przy czym negatywny wynik badania satysfakcji Klienta może skutkować:
a) czasowym zawieszeniem Statusu;
b) wyłączeniem Partnera z Programu Partnerskiego.

4.

Szczegółowe informacje w zakresie zasad prowadzenia badania satysfakcji Klienta oraz wyników tego
badania lub wyników przeprowadzanego audytu mogą zostać udostępnione w formie elektronicznej (e-mail)
lub na Portalu na koncie Partnera.
VII. Ochrona Danych

1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Partnera jest BBPV.
2. Dane przetwarzane będą w celu:
a) przekazania do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Organizatorem w celu realizacji
Programu Partnerskiego.
b) rejestracji na Portalu na podstawie Regulamin korzystania z Portalu;
c) realizacji Zamówień na podstawie z OWS;
d) realizacji Programu Partnerskiego na podstawie Regulaminu;
e) wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz
celach, na które Partner lub Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
3. Partner ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie
dobrowolności łącznie z akceptacją Regulaminu.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce
prywatności i cookies dostępnej pod adresem: https://bbpv.pl/polityka-prywatnosci/.
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5. Dalsze przetwarzanie danych, w tym danych Klientów wymagało będzie zawarcia umowy powierzenia
przetwarzania danych zawartej zgodnie z OWS.
VIII. Zachowanie poufności i zakaz konkurencji
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z realizacją współpracy
w ramach Programu Partnerskiego (informacje poufne). Wszelkie wątpliwości w tym zakresie należy
rozstrzygać na rzecz zachowania informacji w tajemnicy.
2. Naruszenia poufności nie stanowi ujawnienie informacji o fakcie przystąpienia Partnera do Programu,
a w szczególności ujawnienia referencji lub certyfikatów otrzymanych przez Partnera od BBPV.
3. Organizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych Klienta otrzymanych od Partnera,
w szczególności do nie przekazywania tych danych podmiotom trzecim, niepowiązanych z Organizatorami
kapitałowo lub osobowo.
4. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje w okresie obowiązywania Umowy Partnerskiej, a także przez
okres 5 lat od jej rozwiązania.
IX. Termin obowiązywania
1. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony.
2. Partner uprawniony jest do rezygnacji z Programu Partnerskiego w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia,
poprzez złożenie stosownego oświadczenia Organizatorowi na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym
postanowienia pkt. VIII pozostają w mocy przez okres 5 lat od dnia złożenia rezygnacji.
3. Organizator uprawniony jest do jednostronnego wprowadzenia zmian w Regulaminie, które będą wiążące dla
Partnera od dnia wejścia w życie zmian, na co Partner wyraża zgodę.
VII. Postanowienia końcowe
1. Partner nie jest uprawniony do dokonywania cesji jakichkolwiek praw czy obowiązków wynikających
z uczestnictwa w Programie Partnerskim bez uprzedniej pisemnej zgody BBPV pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym stosować należy postanowienia Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy
dotyczące zlecenia.
3. Regulamin niniejszy stanowi integralną część Umowy Partnerskiej. W przypadku rozbieżności zapisów
Regulaminu z zapisami Umowy, rozstrzygać je należy na korzyść zapisów Umowy Partnerskiej.
4. W przypadku, gdyby niektóre postanowienia Regulaminu okazały się być nieważne, nie pozbawia to ważności
pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych postanowień należy przyjąć zapisy o najbardziej zbliżonym
znaczeniu funkcjonalnym.
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Naruszenie przez Partnera warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez podawanie
nieprawdziwych danych Klientom spowoduje usunięcie Partnera z Programu poprzez oświadczenie pisemne
Organizatora z podaniem przyczyny. O tym czy Partner ma możliwość powrotu do Programu, czy też nie,
decydować będzie osoba odpowiedzialna za Program u Organizatora.

Regulamin obowiązuje od: 01.01.2021 r.
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Załącznik 1.
Wymogi szkoleniowe związane z przystąpieniem i uczestnictwem w Programie Partnerskim
Bruk-Bet PV.

Instalator Bruk-Bet PV zobowiązany jest do ukończenia:
1.

Certyfikowanego Szkolenia Fotowoltaicznego organizowanego przez Bruk-Bet PV lub innych szkoleń
z zakresu montażu i projektowania instalacji fotowoltaicznych oraz potwierdzenia tego odpowiednim
dokumentem (certyfikat, dyplom).

2.

Szkoleń organizowanych przez Polską Akademię Fotowoltaiczną o tematyce:
a.

Moduły fotowoltaiczne Bruk-Bet Fotowoltaika

b.

Moduły fotowoltaiczne BB ECO

c.

Falowniki BB ECO

d.

Falowniki Huawei

e.

Falowniki Kaco.

Instalator+ Bruk-Bet PV zobowiązany jest do ukończenia:
1.

Certyfikowanego Szkolenia Fotowoltaicznego organizowanego przez Bruk-Bet PV lub innych szkoleń
z zakresu montażu i projektowania instalacji fotowoltaicznych oraz potwierdzenia tego odpowiednim
dokumentem (certyfikat, dyplom).

2.

3.

Szkoleń organizowanych przez Polską Akademię Fotowoltaiczną o tematyce:
a.

Moduły fotowoltaiczne Bruk-Bet Fotowoltaika

b.

Moduły fotowoltaiczne BB ECO

c.

Falowniki BB ECO

d.

Falowniki Huawei

e.

Falowniki Kaco.

Szkolenia związanego z pomiarami w instalacjach fotowoltaicznych organizowanego przez Bruk-Bet PV
lub innych szkoleń o tej tematyce oraz potwierdzenia tego odpowiednim dokumentem (certyfikat,
dyplom).
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Instalator+ Bruk-Bet PV powinien posiadać Certyfikat Kompetencji Instalatora+ Bruk-Bet PV, który można
otrzymać po zdaniu testu organizowanego przez BBPV. Test jest poprzedzony nieobowiązkowym szkoleniem
wprowadzającym.

Serwis Partner BB ECO, zobowiązany jest do ukończenia:
1.

Certyfikowanego Szkolenia Fotowoltaicznego organizowanego przez Bruk-Bet PV lub innych szkoleń
z zakresu montażu i projektowania instalacji fotowoltaicznych oraz potwierdzenia tego odpowiednim
dokumentem (certyfikat, dyplom).

2.

3.

Szkoleń organizowanych przez Polską Akademię Fotowoltaiczną o tematyce:
a.

Moduły fotowoltaiczne Bruk-Bet Fotowoltaika

b.

Moduły fotowoltaiczne BB ECO, w tym szkolenia z zakresu serwisu.

c.

Falowniki BB ECO, w tym szkolenia z zakresu serwisu.

d.

Falowniki Huawei

e.

Falowniki Kaco.

Szkolenia związanego z pomiarami w instalacjach fotowoltaicznych organizowanego przez Bruk-Bet PV
lub innych szkoleń o tej tematyce oraz potwierdzenia tego odpowiednim dokumentem (certyfikat,
dyplom).

Serwis Partner BB ECO powinien posiadać Certyfikat Kompetencji Serwis Partnera BB ECO, który można otrzymać
po zdaniu testu organizowanego przez BBPV. Test jest poprzedzony szkoleniem wprowadzającym.

Utrzymanie danego Statusu zobowiązuje do uczestnictwa w szkoleniach obowiązkowych dla Instalatorów BrukBet PV, Instalatorów+ Bruk-Bet PV oraz Serwis Partnerów danej marki. Szkolenia obowiązkowe odbywać się będą
1-2 razy w roku o czym Partner zostanie poinformowany minimalnie z miesięcznym wyprzedzeniem.
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