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REGULAMIN PROMOCJI 
„VOUCHER NA GAZ ZE SŁONECZNĄ ENERGIĄ” 

 
1. Postanowienia Ogólne 

 
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w promocji pod nazwą „VOUCHER NA GAZ 

ZE SŁONECZNĄ ENERGIĄ ” (dalej: „Promocja”). 

1.2. Organizatorem Promocji jest Unimot System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie przy Alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414578, NIP: 7010337526, REGON: 146062054, kapitał 

zakładowy: 18.995.000,00 zł (dalej: „Organizator”). 

1.3. Promocja trwa od dnia 1 listopada 2020 roku przez okres 12 miesięcy, tj. do dnia 31 października 2021 

roku.  

 
2. Zasady i warunki uczestnictwa 

 
2.1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych lub przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dalej zwany 

„Uczestnikem”, która ma podpisaną z Organizatorem umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego lub 

umowę przyłączeniową. 

2.2. Z Promocji może skorzystać Uczestnik, który w trakcie jej trwania podejmie decyzję o skorzystaniu z 

usługi budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 5 kWp oferowanej i wykonanej przez Unimot 

Energia i Gaz Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleja Księcia Józefa 

Poniatowskiego 1,03-901 Warszawa). 

2.3. Po podpisaniu umowy na budowę instalacji fotowoltaicznej oraz zrealizowaniu całkowitej płatności za 

instalację Uczestnik może otrzymać od Organizatora, jeżeli wyrazi zgodę na udział w Promocji, imienny 

voucher o wartości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) do wykorzystania na określone usługi 

oferowane przez Organizatora w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

2.4. Voucher zostaje wydany w formie elektronicznej w formacie pdf i zawiera następujące dane: imię i 

nazwisko lub nazwę Uczestnika, datę wydania wraz z okresem obowiązywania. Voucher zostaje przesłany do 

Uczestnika na wskazany przez niego adres e-mail.  

2.5. Termin wykorzystania vouchera to 12 miesięcy, liczonych od dnia jego wydania.  

2.6. Voucher może zostać wykorzystany wyłącznie na następujące usługi: 

- pokrycie kosztów przyłączenia do sieci gazowej (opłaty przyłączeniowej),  
- pokrycie rachunków za gaz ziemny w okresie 12 miesięcy od dnia wydania vouchera aż do 
wyczerpania jego wartości. 
2.7.  Aby dokonać realizacji vouchera Uczestnik drogą mailową na adres andrzej.debogorski@unimot.pl 

zgłasza Organizatorowi chęć wykorzystania vouchera. W ramach realizacji vouchera możliwe jest pokrycie 

rachunków oraz kosztów powstałych wyłącznie po dniu wystawienia vouchera do dnia wygaśnięcia jego 

obowiązywania.  
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2.8.  Organizator monitoruje stopień wykorzystania vouchera, o czym informuje Uczestnika.  

2.9.  Wykorzystanie vouchera może nastąpić wyłącznie przez Uczestnika, któremu voucher został wydany. 

2.10.  Organizator zastrzega brak możliwości wymiany vouchera na kwoty pieniężne lub inne niż wyżej 

wymienione usługi lub produkty. 

 

3. Reklamacje 

 
3.1. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Promocji rozpatrywane będą przez właściwy w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego sąd powszechny. 

3.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w drodze pisemnej listem poleconym na adres Organizatora. 

3.3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, jego adres 

korespondencyjny oraz numer telefonu, wraz z opisem podstaw reklamacji. 

3.4. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni liczonych od dnia złożenia pisma reklamacyjnego. O 

wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub korespondencyjnie z 

wykorzystaniem podanych danych adresowych. 

3.5. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane w związku z procesem reklamacyjnym obejmują wyłącznie 

informacje, które Uczestnik przekaże w piśmie reklamacyjnym. 

3.6. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Unimot System Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414578, NIP: 7010337526, 

REGON: 146062054. 

3.7. Kontakt z Administratorem może nastąpić poprzez specjalnie ustanowiony adres e-mail: 

odo1@unimot.pl. 

3.8. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny Organizatora, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 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 (RODO). 

3.9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a następnie do 

momentu wygaśnięcia ewentualnych wzajemnych roszczeń.  

3.10. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem 

przetwarzania danych. Wyliczone prawa można zrealizować w drodze kontaktu poprzez adres e-mail: 

odo1@unimot.pl.  

3.11. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

3.12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne celem przyjęcia oraz rozpatrzenia 

zgłoszenia reklamacyjnego.  
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4. Postanowienia końcowe  

 
4.1. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej  

Organizatora: www.unimotsystem.pl oraz na stronie internetowej Wykonawcy instalacji fotowoltaicznych: 

www.aviasolar.pl .  

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z tym, że późniejsza zmiana Regulaminu nie 

może wpływać negatywnie na nabyte dotychczas uprawnienia Uczestnika. 

4.3. Udział w Promocji jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.  

4.4. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

4.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu: 1 listopada 2020 roku. 
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