REGULAMIN
PROMOCJA „Nie prześpij zimy”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji „Nie prześpij zimy” zwanej dalej "Promocją", jest firma HEWALEX Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Słowackiego 33, wpisana do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000335766, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy KRS, zwana dalej „Organizatorem”.

II.

UCZESTNICY PROGRAMU
1. Program skierowany jest do klienta indywidualnego dokonującego zakupu na własny użytek.

III.

ZASADY PROGRAMU
1. Organizator ustala rabat w wysokości 10 procent od podstawowej ceny na instalacje fotowoltaiczne oferowane
przez Hewalex, których elementami składowymi są Inwerter Solis oraz panel JA SOLAR 300W, wg specyfikacji
podanej w pkt 5.1.
2. Warunkiem skorzystania z rabatu jest złożenie zapytania na formularzu elektronicznym dostępnym na
www.hewalex.pl w okresie obowiązywania promocji.
3. Rabat obowiązuje dla instalacji dobranej na podstawie danych zawartych w formularzu.
4. Organizator zobowiązuje się do informowania na stronie firmowej hewalex.pl o terminie rozpoczęcia
i zakończenia promocji.
5. Pełna treść regulaminu promocji jest dostępna w siedzibie organizatora oraz na stronie www.hewalex.pl.

IV.

CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja trwa od 01.11.2018 do 31.12.2018. Zakres dat określony w promocji dotyczy przyjmowania przez
Organizatora zapytań produktów wyszczególnionych w pkt.5.1. Oferty przygotowane na podstawie zapytania
mają ważność 30 dni.
2. Program może być zawieszony lub zakończony przez Organizatora bez podania przyczyn.

V.

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ
1.

Produkty objęte promocją:

L.p.
1.

VI.

Nazwa produktu
Instalacje fotowoltaiczne Hewalex w zakresie mocy
od 0,7 kW do 10 kW. Elementem składowym są
panele JA SOLAR 300W oraz odpowiedni inwerter Solis.

nr katalogowy/ cena
wg oferty podanej na stronie internetowej:
www.hewalex.pl/fotowoltaika

REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Realizacja zamówienia może nastąpić po zakończeniu okresu trwania promocji pod warunkiem dotrzymania
terminów z pkt III.2. Rabat doliczany do standardowej ceny instalacji wg oferty.
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