
 

Regulamin Promocji 

„BLACK FRIDAY - CYBER MONDAY 2021 w Bruk-Bet PV” 
 

I. Przedmiot Regulaminu Promocji 

Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Promocji „BLACK FRIDAY - CYBER 
MONDAY 2021 w Bruk-Bet PV”, zwanej w dalszej części „Promocja”.  

 

II. Organizator Promocji 

Organizatorem Akcji Promocyjnej, jest 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 z kapitałem zakładowym w wysokości: 

505 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana dalej "Organizatorem". 

 

III. Uczestnicy Promocji 

Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca 

osobą prawną, posiadająca zgodnie z przepisami polskiego prawa status przedsiębiorcy, która w okresie 

obowiązywania Promocji, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, dokona zakupu produktu poprzez 

platformę https://b2b.bbpv.pl/. 

 

IV. Okres i miejsce trwania Promocji 

1. Akcja Promocyjna trwa od godz. 00:00:01 dnia 26 listopada 2021 roku, do godz. 23:59:59 dnia 29 listopada 2021 

roku.  

2. Miejscem przeprowadzenia Promocji jest sklep internetowy pod adresem https://b2b.bbpv.pl/. 

 

V. Informacja o Promocji 

1. Informacja o Promocji udostępniona jest pod adresem https://bbpv.pl/do-pobrania/.  

2. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie 

charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.  

 

VI. Zasady i warunki Akcji Promocyjnej 

1. Uczestnik Promocji ma prawo do: 

a) rabatu udzielonego na koszty dostawy, w przypadkach i na zasadach opisanych w ust. 2 poniżej; 

b) jednego, darmowego egzemplarza papierowego wydania książki „Instalacje Fotowoltaiczne 2020” 

autorstwa Bogdana Szymańskiego, w przypadkach i na zasadach opisanych w ust. 3 poniżej; 

2. Rabat przyznawany będzie w przypadku złożenia zamówienia na produkty dostępne w sklepie internetowym, 

w następującej wysokości: 

Przy zamówieniach powyżej kwoty netto Rabat na koszty dostawy (netto) 
6 tys. zł 180 zł  
10 tys. zł 300 zł 
20 tys. zł 600 zł 

30 tys. zł 900 zł 
 

a) Uczestnikowi przysługuje prawo skorzystania z rabatów tylko raz, tj. przy dokonaniu pierwszego zakupu ; 

https://b2b.bbpv.pl/
https://b2b.bbpv.pl/
https://bbpv.pl/do-pobrania/


 

b) Uczestnikowi przysługuje prawo skorzystania z rabatu po akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażenia 

przez Uczestnika zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-

mail, dotyczących produktów, usług, zmian w ofercie. 

3. Książka przysługuje przy zakupie jednego z produktów poniżej: 

a) Pompy ciepła marki alpha innotec 

i. Pompa ciepła LWD 50A-HMD 1 

ii. Pompa ciepła LWD 70A-HMD 1  

iii. Pompa ciepła LWD 90A-HMD 1 

iv. Pompa ciepła LWD 50A/RX-HMD 1R  

v. Pompa ciepła LWD 70A/RX-HMD 1R 

vi. Pompa ciepła LWD 50A-HTD  

vii. Pompa ciepła LWD 70A-HTD  

viii. Pompa ciepła LWD 90A-HTD 

b) Bank energii marki Huawei 

i. Bank energii 5 kWh – LUNA2000-5-S0  

ii. Bank energii 10 kWh – LUNA2000-10-S0  

iii. Bank energii 15 kWh – LUNA2000-15-S0 

c) Produkty marki Evolton 

i. Z1 P CARPORT 3,75 kWp – KOMPLET 

ii. Z2 P CARPORT 5,63 kWp – KOMPLET 

iii. Z1 Carport jednostanowiskowy 

iv. Z2 Carport dwustanowiskowy 

v. ZR-Z1 Rozbudowa carportu Z1 

vi. ZR-Z2 Rozbudowa carportu Z2 

vii. Z2-L Carport dwustanowiskowy LONG 

viii. Ławka fotowoltaiczna 

d) Ładowarki samochodowe marki EVBox 

i. Elvi (Wi-Fi) 3-fazowa, 16A czarna 

ii. Elvi (Wi-Fi) 3-fazowa, 16A biała 

iii. Elvi (Wi-Fi + Licznik MID + UMTS) 3-fazowa, 16A czarna 

iv. Elvi (Wi-Fi + Licznik MID + UMTS) 3-fazowa, 16A biała 

e) Ładowarki samochodowe marki Fronius 

i. Fronius WATTPILOT GO 22J 

ii. Fronius WATTPILOT HOME 11J 

f) Ładowarki samochodowe marki Webasto 

i. Stacja Webasto Pure 11 kabel 4,5 m 

ii. Stacja Webasto Pure 11 kabel 7 m 

iii. Stacja Webasto Pure 22 kabel 4,5 m 

iv. Stacja Webasto Pure 22 kabel 7 m 

v. Stacja LIVE 22 kW kabel 4,5 m 

vi. Stacja LIVE 22 kW kabel 7 m 

vii. Stacja LIVE 11 kW kabel 4,5 m 

viii. Stacja LIVE 11 kW kabel 7 m 

g) Pomiarowe urządzenie wielofunkcyjne Metrel MI 3108 PS Eurotest PV PS + S 2026 

4. Rabat nie łączy się z żadnymi innymi promocyjnymi ofertami cenowymi wprowadzonymi przez Organizatora.  



 

 

V. Przetwarzanie  danych osobowych 

1.  Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie 

związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Promocji zgodnie z Regulaminem Promocji oraz 

przesyłaniem informacji handlowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie 

uniemożliwia udział w Akcji Promocyjnej. 

2.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 

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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu 

umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem Promocji. 

3. Organizator udostępnia dane osobowe Uczestników Partnerom Strategicznym oraz spółkom z grupy 

kapitałowej Bruk-Bet w zakresie niezbędnym do realizacji Akcji Promocyjnej, w szczególności w celu 

przedstawienia oferty handlowej Uczestnikowi. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestników 

podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi IT, kurierskie, pocztowe, realizacji wysyłek, usługi 

prawne, księgowe w zakresie niezbędnym realizacji Akcji Promocyjnej. 

4.  Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest realizacja Akcji Promocyjnej w oparciu o Regulamin 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz przesyłanie informacji handlowej na podany przez Uczestnika 

adres e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również wykonanie obowiązków prawnych 

ciążących na Organizatorze w związku z realizacją Akcji Promocyjnej, w szczególności obowiązków w zakresie 

prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika również gdy będzie to konieczne w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawa: art. 6 ust. 

1 lit. f RODO).  

5.  Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla celu realizacji Akcji Promocyjnej, 

postępowania reklamacyjnego związanego z Akcją Promocyjną oraz, gdy będzie to konieczne dla ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją Akcji Promocyjnej lub przez okres 

wymagany przepisami prawa, np. ze względu na nałożone na Organizatora obowiązki w zakresie prowadzenia 

rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych. Dane Uczestników umożliwiające Organizatorowi 

wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 

Uczestnik ma w tym przypadku prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6.  Niezależnie od wyżej wskazanego prawa do cofnięcia zgody, Uczestnikowi przysługują prawa do: dostępu do 

jego danych osobowych w granicach art. 15 RODO, ich sprostowania w granicach art. 16 RODO, usunięcia 

danych osobowych w granicach art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych  granicach art. 18 RODO, 

przeniesienia jego danych osobowych w granicach art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu względem 

przetwarzania jego danych osobowych w granicach art. 21 RODO. 

7.  Realizacja powyższych uprawnień może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na 

adres Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: rodo@bruk-bet.pl. 

8.  Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

  



 

VI. Postanowienia końcowe 

1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również podmioty bezpośrednio 

zaangażowane w przeprowadzenie Promocji, a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo wyżej 

wskazanych osób. 

2. Wszelkie ewentualne skargi lub żądania, związane ze sposobem przebiegu Promocji Uczestnik może kierować 

na piśmie do Organizatora w celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. Odpowiedź zostanie udzielona 

przez Organizatora na pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak 

nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin 

udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu 

Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 

3. Wszelkie sprawy sporne związane z Promocją będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym 

sądem dla siedziby Organizatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie 

zastosowanie mają powszechnie obowiązującego przepisy prawa.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po 

stronie osób trzecich. 


