
 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

„Voucher uprawniający do rabatu w wysokości 150 zł lub 320 zł na dalsze zakupy przy zakupie szkolenia 

montażowego na falowniki BB ECO lub Moduły fotowoltaiczne Bruk-Bet Fotowoltaika” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin akcji promocyjnej „Voucher uprawniający do rabatu w wysokości 150 zł lub 320 zł na dalsze zakupy 

przy zakupie szkolenia montażowego na falowniki BB ECO lub Moduły fotowoltaiczne Bruk-Bet Fotowoltaika” 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 01.03.2021 do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania limitu voucherów.  

2. Miejscem przeprowadzenia promocji jest wyłącznie sklep internetowy BBPV dostępny poprzez stronę 

https://kalkulator.bbpv.pl/. 

§ 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 mogą wziąć udział tylko uczestnicy szkoleń organizowanych przez Polską Akademię Fotowoltaiczną, które 

odbywały się od 01.03.2021 do 31.12.2021 r. o tematyce określonej w pkt. 5. § 3. 

3. Z promocji można  skorzystać tylko raz, tj. jednemu uczestnikowi może być wydany maksymalnie jeden voucher. 

4. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy BBPV oraz podmiotów powiązanych.  

5. Promocja polega na tym, iż uczestnik, który zakupił szkolenie otrzyma voucher uprawniający do otrzymania rabatu 

odpowiednio: 

a) w przypadku szkolenia o tematyce „Falowniki BB ECO - montaż i konfiguracja PRO” za cenę 380,00 zł netto za 

uczestnika – voucher uprawniający do rabatu w wysokości 150,00 zł netto na zakup 1 sztuki falownika BB ECO 

bezpośrednio od BBPV (modele: BBE-3-PL1,  BBE-4-PL1, BBE-5-PL1, BBE-6-PL1, BBE-8-PL1, BBE-10-PL1, BBE-12-PL1, BBE-

20-PL1, BBE-25-PL2, BBE-30-PL2, BBE-33-PL2); 

b) w przypadku szkolenia o tematyce „Moduły Bruk-Bet Fotowoltaika - rodzaje, montaż, gwarancja PRO” za cenę 320,00 

zł netto za uczestnika – voucher uprawniający do rabatu w wysokości 320,00 zł netto na zakup jednej pełnej palety 

(26 szt.) modułów marki Bruk-Bet Fotowoltaika nieobjętych promocją bezpośrednio od BBPV z aktualnej oferty. 

6. Voucher będzie indywidualnie oznaczony, opatrzony numerem i ze wskazaniem daty jego ważności.  

7. Z vouchera skorzystać można tylko raz, w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego szkolenia. 

8. Voucher rabatowy nie może być przedmiotem sprzedaży, ani też nie można go wymienić na gotówkę.  

9. Kwota rabatu udzielanego na podstawie voucherów rabatowych jest odejmowana od całkowitej ceny nabytych towarów 

na fakturze VAT (tj. ostateczna cena = całkowita cena nabytych towarów - kwota rabatów).  

10. Ostateczną cenę za towar (kwotę należną) po udzieleniu rabatu uczestnik zobowiązany jest uiścić korzystając 

z odpowiedniego środka płatniczego. 

11. Niezrealizowany voucher rabatowy traci swoją ważność po upływie terminu, na który został wystawiony. W przypadku 

braku określenia na kuponie terminu jego ważności traci on swoją ważność po 31.12.2021 r.  

12. Dokonanie zwrotu towaru, o którym mowa niniejszym Regulaminie na jakiejkolwiek podstawie powoduje utratę prawa do 

rabatu i wiąże się z koniecznością dokonania zapłaty kwoty równej udzielonemu rabatowi za zakupiony towar. 

§ 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: 01.03.2021  

https://kalkulator.bbpv.pl/

