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Regulamin programu  

“Klimatyczny kwiecień” 
 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Definicje: 

Promocja - promocja pod nazwą “Klimatyczny kwiecień”. 

Organizator -  firma Solgen Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, NIP 6793116188, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000575285, e-mail: biuro@solgen.pl, tel: +48 12 307 16 14. 

Klient - osoba fizyczna lub prawna, dla której zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna 

przez Solgen Sp. z o.o.  

2. Okres obowiązywania Promocji: od 1 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. Liczy się data 

zawarcia umowy lub inne pisemne wiążące wyrażenie woli uczestnictwa w Promocji poprzez 

elektroniczne środki komunikacji.  

 

§2 Warunki uczestnictwa w Promocji 

 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient, który zawrze umowę na dostawę i montaż 

instalacji fotowoltaicznej z firmą Solgen Sp. z o.o.  

2. Promocji podlegają instalacje fotowoltaiczne o mocy od 6,5 kWp.  

3. Niezbędne informacje do przygotowania oferty Klient zobowiązany jest dostarczyć w trakcie 

wywiadu telefonicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz podczas wizji 

lokalnej.  

4. Promocja umożliwia otrzymanie nieodpłatnie 1 (słownie: jednego) klimatyzatora o mocy 2,6 

kW wraz z usługą montażu.  
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5. Promocja jest ograniczona czasowo oraz ilościowo. Z Promocji skorzystać można w okresie 

obowiązywania, tj. do 30 kwietnia 2021 r. włącznie lub do wyczerpania puli klimatyzatorów  

wynoszącej 100 sztuk.  

6. Promocja dotyczy montażu oraz zakupu komponentów wchodzących w skład instalacji 

klimatyzatora o mocy 2,6 kW. W przypadku gdy oferta zostanie rozszerzona o dodatkowe 

klimatyzatory i komponenty instalacji klimatyzacji, całość ceny zostanie powiększona o koszt 

ich zakupu oraz montażu. 

7. W skład instalacji wchodzą: 

- jednostka wewnętrzna KAISAI FLY 2.6kW 

- jednostka zewnętrzna KAISAI FLY 2.6kW 

- Rura chłodnicza 1/4" z izolacją, o długości do 4mb. 

- Rura chłodnicza 3/8" z izolacją, o długości do 4mb. 

- Uchwyt ścienny  

- Przewód elektryczny 3x2,5mm2, o długości do 10mb. 

- Przewód elektryczny 5x1,5mm2, o długości do 5mb. 

- Wtyczka kątowa do gniazdka 

- Wyłącznik nadprądowy S301 1P 10A 

- Zestaw montażowy (kołki, dyble, śruby etc.) 

- Wąż do grawitacyjnego odprowadzenia skroplin o długości do 10m 

8. W skład montażu wchodzą: 

- Montaż jednostki wewnętrznej 

- Montaż jednostki zewnętrznej oraz uchwytu 

- Wykonanie połączeń chłodniczych 

- Wykonanie połączeń elektrycznych i sterowania 

- Wykonanie próby nadciśnieniowej azotem 

- Wykonanie próby podciśnieniowej i osuszenie układu 

- Uzupełnienie dokumentacji, przeszkolenie użytkownika 

- Wykonanie grawitacyjnego odprowadzenia skroplin 

 

9. Promocja obejmuje prosty montaż, który pozwala na zamontowanie jednostki wewnętrznej  

w niedalekiej odległości od jednostki zewnętrznej. Przy odległościach przekraczających 



 

 
3 

   
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków  NIP: 6793116188 
Tel.: 12 307 16 14  KRS: 0000575285 
E-mail:biuro@solgen.pl  REGON: 362480063 

solgen.pl 

odległości zawarte w ofercie promocyjnej, Klient będzie zobligowany do opłacenia 

dodatkowego osprzętu.  

10. Promocja dotyczy jedynie wybranego modelu klimatyzatora tj. KAISAI FLY 2.6 kW KWX-

09HRBI. Nie ma możliwości wymiany na inny klimatyzator.  

11. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wybór odpowiednich komponentów wchodzących w 

skład instalacji fotowoltaicznej. Tymi komponentami są: moduł fotowoltaiczny Boviet 

BMV345M5 - 60S shingled 345 Wp, moduł fotowoltaiczny Phono Solar PS370M4-20/UH 370 

Wp, moduł fotowoltaiczny Phono Solar PS375M4H-20/UH 375 Wp oraz inwertery marki: 

Hypontech lub Zeversolar TLC. 

12. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

13. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora. 

 

§3 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Promocji.  

2. Klient, który przystępuje do Promocji, akceptuje treść Regulaminu. 

3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też 

żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r. 


