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REGULAMIN PROMOCJI 

 „Dotacja Alians” 

Z dnia 01 września 2021 roku 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji jest Alians sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 

19b, 02-677 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000693146, posiadająca NIP 5242839022 oraz REGON 

368227767, kapitał zakładowy 50.000 złotych opłacony w całości (Dalej: „Organizator”). 

2. Nazwa promocji: „Dotacja Alians” (Dalej: „Promocja”). 

3. Regulamin Promocji (Dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, prawa i obowiązki 

uczestników i Organizatora. 

4. Promocja trwa od dnia 01 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.  

5. Klient – osoba fizyczna, która zawarła z Organizatorem umowę na kompleksowe wykonanie 

instalacji fotowoltaicznej  

6. Umowa – umowa pomiędzy Organizatorem a osobą fizyczną, w ramach której (wskazać 

podstawowe obowiązki stron). 

7. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora akcja promocyjna pod hasłem: 

„Skończyły się już dotacje z programu Mój Prąd? Nic straconego, skorzystaj z dotacji Alians 

OZE i otrzymaj 1000 zł”, w ramach której Klienci otrzymują od Organizatora środki w 

wysokości 1 000,00 zł brutto na zasadach określonych w Regulaminie; 

 

§2  Zasady i przebieg promocji w zakresie dotyczącym otrzymania środków  

1. Promocja jest skierowana do Klientów Organizatora, będących osobami fizycznymi 

posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, którzy zawarli z Organizatorem 

Umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego lub na 

działce, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, o mocy od 5kWp. 
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2. Środki w wysokości 1 000,00 zł brutto wydawane będą Klientom, na wskazany w Umowie nr 

rachunku bankowego w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Klient dokona zapłaty 

100% wartości Umowy brutto; 

3. Środki przyznawane będą Klientom, którzy zawarli Umowę z Organizatorem w czasie trwania 

promocji, który wskazany jest w §1 pkt 4 Regulaminu. 

4. Warunkiem otrzymania środków, o których mowa w powyższym ust. 2 jest podpisanie 

Umowy i zapłaty 100% jej wartości w terminie do 14 dni od dnia, w którym wydana została 

końcowa faktura VAT. 

 

§3 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać:  

a. listownie na adres siedziby Organizatora;  

b. przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencje na adres e-mail: 

serwis@alians-oze.pl 

2. Reklamacja powinna zawierać: dokładne dane osobowe Uczestnika wnoszącego reklamację 

(imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), przyczynę reklamacji, treść żądania, opis 

okoliczności uzasadniających reklamację.  

3. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, 

w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne tudzież w formie pisemnej lub innej 

uzgodnionej pomiędzy Klientem a Organizatorem w terminie do 30 dni.  

 

§4 Pozostałe postanowienia 

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.alians-oze.pl . 

2. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.  

3. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inną osobę lub podmiot, zwłaszcza prawa i 

obowiązki uczestników Akcji Promocyjnej nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani 

zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy uczestnikami Akcji Promocyjnej.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją 

będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 


