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REGULAMIN  

PROGRAM PARTNERSKI „Instalator OZE” 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego ”Instalator OZE ” jest firma HEWALEX Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k. zwana dalej Organizatorem. 

1.2. Program Partnerski jest formą współpracy z firmami montującymi urządzenia Hewalex.  
1.3. Program zakłada przyznanie specjalnej premii za montaż instalacji osiągających wysoki efekt ekologiczny. 

Szczegółowy wykaz dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie organizatora. 
1.4. Efektem ekologicznym jest szacowane roczne obniżenie emisji dwutlenku węgla. Efekt obliczany jest przez 

Organizatora dla urządzeń w oparciu o ich parametry techniczne, wskaźniki emisji dwutlenku węgla oraz założenia 
eksploatacyjne. Obliczenia mają charakter szacunkowy, a zasada obliczeń oraz obliczony efekt dla poszczególnych 
urządzeń dostępne są na stronie internetowej i w siedzibie organizatora. 

1.5. Program dotyczy instalacji zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
1.6. Program trwa od 10.01.2019 r. do odwołania. 

 
I. ZASADY PROGRAMU 

2.1. Warunkiem przyłączenia się do Programu jest posiadanie przez instalatora dostępu do aktywnego konta partnera 
w Strefie Instalatora na portalu hewalex.pl 

2.2. Po zakończonym montażu instalator dokonuje rejestracji produktu na podstawie kodu wpisanego na specjalnej 
„karcie dla instalatora”  dostarczanej wraz z urządzeniem. Rejestracji dokonuje: 
1. instalator - samodzielnie podając kod po zalogowaniu na konto w Strefie Instalatora na portalu hewalex.pl, lub 
2. instalator – samodzielnie przez bramkę SMS lub 
3. organizator – na podstawie „karty dla instalatora” wypełnionej przez instalatora i przesłanej pocztą na adres 

organizatora. 
2.3. Rejestracja musi nastąpić najpóźniej 12 miesięcy od daty podanej na „karcie dla instalatora”  dostarczanej wraz  

z urządzeniem. 
2.4. Za montaż instalacji spełniającej warunki Programu, dla Instalatora naliczana jest Premia punktowa.  

Aktualna Tabela Zestawienia Premii dostępna jest na stronie internetowej i w siedzibie organizatora. 
2.5. Organizator zastrzega sobie możliwość wstrzymania naliczenia premii do czasu akceptacji przez Hewalex montażu.  

 
II. ROZLICZENIE PREMII PUNKTOWEJ 

3.1. Premia punktowa przekazana jest do dyspozycji instalatora na dwa sposoby: 
1. wymiana premii na produkty oferowane w Strefie Instalatora, lub 
2. zasilenie środkami płatniczymi karty przedpłaconej Hewalex  - z uwzględnieniem pkt 3.3 

3.2. Organizator zastrzega sobie możliwość wstrzymania przekazania premii w przypadku nieuregulowanych należności 
Instalatora wobec Organizatora. 

3.3. Karta przedpłacona przypisana jest do konta w Strefie Instalatora.  
Karta Edenred – oznacza przedpłaconą Kartę typu MasterCard wydaną przez PPT (PrePay Technologies Limited) 
we współpracy z Edenred, będącą bezimienną Kartą i instrumentem dostępu do pieniądza elektronicznego. 
3.3.1. Opcja zasilenia środkami płatniczymi karty przedpłaconej przysługuje Instalatorowi, który w przeciągu 

ostatniego roku dokonał rejestracji co najmniej dwóch urządzeń objętych programem.  
3.3.2. Wydanie karty następuje wg poniższych warunków. 

1. Instalator w Strefie Instalatora składa elektroniczny „wniosek o wydanie karty”. 
2. Organizator dostarcza kartę na wskazany we wniosku adres. 
3. Instalator dokonuje aktywacji karty na stronie myedenred.pl 
4. Instalator dokonuje rejestracji karty w Strefie Instalatora 
5. Otrzymanie karty wymaga akceptacji warunków zawartych w odrębnym regulaminie korzystania z Kart 

płatniczych oferowanych przez Edenred Polska Sp.z o.o. w ramach usługi Android Pay 
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3.3.3. Zasilenie aktywnej karty następuje wg poniższych zasad. 
1. Instalator w Strefie Instalatora wypełnia formularz „zasilenia karty przedpłaconej Hewalex”. 
2. Zasilenie nastąpi do 10 dnia roboczego miesiąca następującego po dacie złożenia dyspozycji (przykład: 

dyspozycja wpłynęła do Hewalex 21.03, środki dostępne na karcie instalatora maksymalnie do 12.04). 
3. Dyspozycje mogą być składane wielokrotnie dla dostępnej wartości premii punktowej.  

3.3.4. Wykorzystanie środków płatniczych zgromadzonych na karcie:  
1. Z karty można korzystać w każdym momencie, w punktach oznaczonych Znakiem Akceptacji Mastercard, 

na całym świecie, w tym u Akceptantów internetowych oraz w bankomatach.       
2. Płatności mogą być dokonane do wysokości środków zgormadzony na karcie do czasu ważności karty.  
3. Niewykorzystane środki przepadają po upływie daty ważności karty. 

 
3.4. Wymiana premii na produkty oferowane w Strefie Instalatora 

3.4.1. Katalog produktów dostępny jest z poziomu indywidualnego Konta Partnera. Pozycje w katalogu są 
codziennie aktualizowane wg dostępności i wartości punktowej określonej przez organizatora.  

3.4.2. Wymiana premii na produkty następuje po zleceniu dyspozycji złożonej w Strefie Instalatora 
1. Instalator w Strefie Instalatora składa elektroniczny „formularz wymiany premii na produkty”. 
2. Przesyłka produktu następuje w terminie do 30 dni roboczych, z zastrzeżeniem dostępności w magazynie,  

na adres wskazany w formularzu. Koszt przesyłki pokrywa Organizator. 
3. W chwili złożenia formularza z Konta Instalatora odliczana jest ilość punktów odpowiadająca wymianie. 

3.4.3. Po przekazaniu produktu Organizator sporządza informację PIT-8C lub oświadczenie o wartości nagrody. 
Odbiorca ma obowiązek rozliczenia podatku dochodowego w ramach działalności gospodarczej. 

3.4.4. Odebrane Produkty nie podlegają zamianie na inne oraz nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny. 
3.4.5. Organizator zastrzega, że informacje o produktach, w tym zdjęcia i opisy wskazują wyłącznie rodzaj towaru  

i nie  stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  
3.4.6. Wszelkie sprawy gwarancyjne związane z Produktami załatwiane są na podstawie ich własnych kart 

gwarancyjnych. Organizator dla wydanych Produktów wyłącza prawo do rękojmi. 
 

III. POZOSTAŁE USTALENIA 
4.2. Niewykorzystana premia punktowa wygasa po upływie okresu 3 lat od daty jej naliczenia. 
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo określania i zmian grup produktów objętych Programem Partnerskim, ilości 

punktów za montaż danego produktu objętego Programem.  
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego nie łączenia niniejszego Programu Partnerskiego  

z wybranymi innymi promocjami. 
4.5. Uczestnik, z chwilą przystąpienia do programu wyraża zgodę na wykorzystywanie, w tym przetwarzanie, jego 

danych osobowych do celów niniejszego programu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.).  

4.6. Zgodnie z art. 24.1 ustawy z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, organizator informuje uczestników, że 
dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie organizatora na podstawie wyrażonej 
dobrowolnie przez uczestnika zgody. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4.7. Program może być zawieszony lub zakończony przez Organizatora bez podania przyczyn.  
4.8. Uczestnikom przysługuje prawo wymiany zgromadzonych punktów na nagrody w terminie 30 dni od daty 

zakończenia programu. Po upływie tego terminu przyznane punkty zostaną anulowane.  
4.9. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu powinien przesłać Organizatorowi pisemne 

oświadczenie i wykorzystać posiadane punkty w terminie 30 dni od otrzymania przez Organizatora oświadczenia. 
Po upływie tego terminu niewykorzystane punkty zostaną anulowane, a Uczestnik usunięty z Bazy Programu.  

4.10. Uczestnik Programu może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w Programie w przypadku naruszenia 
przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. Punkty niewykorzystane do momentu wykluczenia z udziału  
w Programie zostaną anulowane.  

4.11. Udział Instalatora w Programie oznacza akceptację warunków jego Regulaminu. 
4.12. Wszelkie zmiany regulaminu dostępne są na stronie internetowej Organizatora  

Czechowice-Dziedzice, 10-01-2019 
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