REGULAMIN PROMOCJI VOUCHER 1 000 ZŁ
1. Niniejszy dokument określa zasady dotyczące nabycia uprawnienia do obniżenia ceny zakupu
instalacji fotowoltaicznej w ramach oferty handlowej Organizatora.
2. Organizatorem promocji jest Spółka pod firmą ML SYSTEM+ Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą 36-062 Zaczernie 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000471680, o kapitale zakładowym
w wysokości 100 000,00 zł, NIP: 5170363419, (dalej jako „Organizator”) która odpowiedzialna
jest za koordynację procesu przyznawania promocyjnych Voucherów jak i weryfiacji procesu
korzystania z uprawnienia nabywanego na podstawie tego dokumentu..
3. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem
dystrybucji voucherów podczas wydarzenia „Forum Dewelopera” które odbęcie się w dniu
19.03.2022 w następującej lokalizacji: Hotel Klimczok Resort & SPA, ul. Poziomkowa 20, 43370 Szczyrk.
4. Prawo udziału w Promocji przysługuje wyłącznie podmiotom, które spełniają wszystkie
warunki uczestnictwa w Promocji, wskazane w treści Regulaminu.
5. Możliwość skorzystania z promocji wynikającej z faktu nabycia uprawnienia do zniżki w oparciu
o otrzymany Vocher, obowiązuje w terminie od 19.03.2022 do 31.12.2022
6. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny, zarówno co do woli otrzymania Vouchera jaki
prawa skorzystania z uprawnień wynikających z faktu posiadania tego dokumentu.
7. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani też członkowie organów
zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez
członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo. Tym
samym uprawnienie do skorzystania z promocji przy zakupie instalacji fotowoltaicznej
w ramch oferty handlowej Organizatora nie przysługuje mimo wylegitymowania się
Voucherem przez osobę z grona wyżej wymienionego.
8. Promocja dotyczy nabycia uprawnienia do upustu cenowego w wysokości 1 000 PLN netto na
zakup instalacji fotowoltaicznej z oferty handlowej ML System + Sp. z o.o. o wartości transakcji
powyżej 20 000 PLN netto.
9. Jeden podmiot może wykorzystać jeden voucher w ramach jednego zakupu.
10. Skorzystanie z uprawnienia nabytego w ramach Promocji odbywa się poprzez wskazanie
przedstawicielowi Organizatora numeru Vouchera przed finalizacją zakupu instalacji
fotowoltaicznej z oferty Organizatora oraz w następstwie fizycznego jego wręczenia osobie
sprzedającej instalację, z zastrzeżeniem pkt. 7 powyżej.
11. Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo wymiany uprawnienia na gotówkę ani
jakiekolwiek inne niż określone niniejszym regulaminem świadczenia.
12. Uprawnienie wynikające z posiadania Vouchera nie może być przedmiotem przelewu praw na
inną niż wskazaną w treści tego dokumentu osoby, ani zbywany w jakiejkolwiek formie, ani
traktowany jako środek płatniczy czy papier wartościowy. Nie może być też przekazywany
osobom fizycznym. Promocja dedykowana jest do podmiotów gospodarczych.
13. Jeżeli w odniesieniu do nabytej w ramach niniejszej promocji instalacja fotowoltaiczna z oferty
handlowej Organizatora, z jakichkolwiek przyczyn Uprawniony skorzysta z prawa odstąpienia

lub zwrotu, wartość świadczenia objętego zwrotem odpowiadać będzie w wysokości nie
przekraczającej wartości zapłaconej przez Uprawnionego.
14. Promocja określona warunkami niniejszego regulaminu nie łączy się z innymi promocjami
uruchomionymi przez Organizatora. W przypadku zbiegu uprawnienia danej osoby
prawnej/fizycznej do skorzystania z promocji objętej niniejszym regulaminem lub innej, choćby
nie znanej w dniu ogłoszenia niniejszego konkursu a zbiegającej się w czasie z okresem trwania
promocji, uprawniony może wybrać z której promocji skorzystać.
15. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać
pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Promocji będą w pierwszej kolejności rozstrzygane
polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik pozasądowego
rozstrzygania sporów. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości
i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu
zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku
gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo
dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia

