
 
 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Na 2-gie urodziny to MY dajemy prezenty!” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin akcji promocyjnej „Na 2-gie urodziny to MY dajemy prezenty!” stanowi 
podstawę prowadzenia akcji promocyjnej przez Organizatora określając warunki akcji promocyjnej oraz 
prawa i obowiązki Uczestników. 

2. Organizatorem jest Bruk Bet PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie, ul. Mroźna 8, 33-
102 Tarnów, wpisaną 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, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 505 000,00 
zł („BBPV”). 

§ 2 Czas trwania i miejsce promocji 

1. Promocja będzie trwała w dniach od 23.04.2021 do 30.04.2021 r. lub do wyczerpania limitu prezentów 
lub produktów będących w promocji. 

2. Miejscem przeprowadzenia promocji jest wyłącznie sklep internetowy BBPV dostępny poprzez stronę 
https://kalkulator.bbpv.pl/ oraz siedziba Bruk-Bet PV przy ul. Mroźnej 8, w Tarnowie. 

§ 3 Warunki korzystania z promocji 

1. Promocja skierowana jest do podmiotów mających zgodnie z przepisami polskiego prawa statut 
przedsiębiorcy, tj. osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobą 
prawną, dokonujących zakupów u BBPV w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i niebędących 
w powyższym zakresie konsumentami. 

2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy BBPV oraz podmiotów powiązanych. 
3. Promocja polega na tym, iż uczestnik, który zakupił produkt objęty promocją otrzyma prezent lub rabat, 

odpowiednio: 
a. rabat 10% na Falowniki BB ECO, dotyczy modeli: BBE-12-PL1, BBE-25-PL2, BBE-30-PL2 
b. opaskę HUAWEI Band 4, przy zamówieniu minimum 10 sztuk modułów BEM 325W White, BEM 

325W Full Black lub BEM 330W White przy łącznym zakupie z falownikiem HUAWEI SUN 2000-
12KLT-M0 

c. książkę „INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE”, wydanie 2020 autor Bogdan Szymański, przy 
zamówieniu minimum 10 sztuk modułów BEM 325W White, BEM 325W Full Black lub BEM 
330W White przy łączonym zakupie z falownikiem FRONIUS SYMO 

d. Szkolenie online z konfiguracji falowników KACO (czas trwania ok. 3 godziny), przy zamówieniu 
minimum 10 sztuk modułów BEM 325W White, BEM 325W Full Black lub BEM 330W White 

przy zakupie łączonym z falownikiem KACO BLUEPLANET 3.0 3TL lub KACO BLUEPLANET 
4.0 3TL 

4. Łączny zakup oznacza jednoczesne zamówienie obu towarów znajdujących się pod jednym numerem 
zamówienia. 

5. Szkolenie online z konfiguracji falowników KACO odbędzie się w dniu 18 maja 2021 roku, a dokładna 
godzina podana zostanie na stronie https://akademiafotowoltaiczna.pl/szkolenia/ na podstronie 
szkolenia. 

6. W szkoleniu online z konfiguracji falowników KACO może wziąć udział maksymalnie 3 osoby z firmy która 
dokonała zakupu. Rejestracja na szkolenie odbędzie się za pośrednictwem formularza umieszczonego 
na stronie https://akademiafotowoltaiczna.pl/szkolenia/ na podstronie szkolenia. 

7. Osoby, które zakupiły pakiet i zarejestrowały się na szkolenie online, ale nie będą mogły uczestniczyć w 
szkoleniu, otrzymają na podany podczas rejestracji adres email dostęp do nagrania z szkolenia. Dostęp 
będzie ważny 2 tygodnie licząc od dnia szkolenia. 

8. Udział w szkoleniu nie może być przedmiotem sprzedaży, ani też nie można go wymienić na gotówkę. 
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9. Dokonanie zwrotu towaru, o którym mowa w niniejszym Regulaminie na jakiejkolwiek podstawie 
powoduje utratę prawa do rabatu i wiąże się z koniecznością dokonania zapłaty kwoty równej 
udzielonemu rabatowi za zakupiony towar.  

10. Prezenty w postaci książki „INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE”, wydanie 2020 autor Bogdan Szymański lub 
opaski HUAWEI Band 4, będą wysyłane wraz z zamówieniem. 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji określone w niniejszym 
regulaminie. 

2. Niniejszy regulamin promocji dostępny jest na stronie BBPV. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 
4. BBPV zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub wydłużenia trwania promocji lub zmiany 

regulaminu w trakcie trwania promocji bez podawania przyczyn poprzez umieszczenie takiej informacji 
na stronie BBPV. 

Obowiązuje od: 23.04.2021 

 


