
Regulamin promocji „Postaw na fotowoltaikę – 

hulajnoga gratis” 

 
§ 1 

 
1. Organizatorem promocji „Postaw na fotowoltaikę – hulajnoga gratis” jest ZIELONEQ 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-005) przy ul. 

Fabianowo 36, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000883908, NIP 7792523555, REGON 388166895, zwana dalej 

ZIELONEQ. 

 

§ 2 
 

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin. 
 

2. Udział w promocji jest dobrowolny. 
 

3. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, będących konsumentami w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
 

4. Każdy Klient jest uprawniony do udziału w promocji jeden raz. 
 

5. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest spełnienie wszystkich jej warunków 

opisanych w niniejszym Regulaminie oraz zgłoszenie tego faktu Organizatorowi 

promocji za pośrednictwem handlowców w okresie jej obowiązywania. 
 

6. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 
 

1. Promocja prowadzona jest w okresie od dnia 30 listopada 2021 roku do dnia 31 

grudnia 2021 roku. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania promocji lub jej 

odwołania bez podania przyczyny, przy czym zapis ten nie dotyczy sytuacji, w której 

Klient przystąpi do promocji przed jej odwołaniem lub skróceniem. 

 
§ 4 

 
1. Aby wziąć udział w promocji Klient musi spełnić wszystkie niżej wymienione warunki: 

 
a. Zakup instalacji fotowoltaicznej od Organizatora o mocy co najmniej 5 kW. 

 
Za zakup uważa się podpisanie umowy z Organizatorem, 

 
b. Polubienie profilu ZIELONEQ na portalu Facebook 

https://www.facebook.com/zieloneQ 
 

c. Zamieszczenie na swoim profilu lub fanpage na portalu Facebook zdjęcie 

swojej instalacji fotowoltaicznej z podpisem „dzięki firmie zieloneQ, korzystam 

https://www.facebook.com/zieloneQ


z darmowego prądu” oraz oznaczenie w tym poście profilu firmy ZIELONEQ 

https://www.facebook.com/zieloneQ 

d. zamieszczenie komentarza na fanpage ZIELONEQ - 

https://www.facebook.com/zieloneQ oraz na wizytówce google: zieloneQ - z 

energią w przyszłość. 

 

e. Zgłosić wszystkie ww. Organizatorowi. 
 

2. Montaż instalacji fotowoltaicznej może odbyć się po upływie czasu określonego w § 
 

3 pkt 1. 
 

 

§ 5  
1. W zamian za spełnienie warunków wskazanych w § 4 Klient otrzyma od Organizatora 

hulajnogę elektryczną Xiaomi Mi Essential lub odświeżacz powietrza marki Xiaomi, 

wyboru dokona Klient. 

2. Nagroda zostanie przekazana Klientowi w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego instalacji fotowoltaicznej i uregulowaniu całości 

należności wynikającej z umowy, o ile w okresie obowiązywania promocji Klient spełni 

wszystkie warunki określone w § 4. 

3. Nagroda zostanie przekazana Klientowi w siedzibie ZieloneQ sp. z o.o. 

 

§ 6 
 

1. Regulamin dostępny jest na stronie https://zieloneq.pl 
 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązujące w 

okresie obowiązywania promocji. 

3. Wszelkie kwestie związane z zakupem instalacji fotowoltaicznej uregulowane są 

w odrębnej umowie. 
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