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REGULAMIN 
Programu Partnerskiego 200+ „200 zł dla Instalatora za każdy falownik” 

 

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz 
nagradzania uczestników w Programie Partnerskim „200+, 200 zł dla Instalatora za każdy falownik”. 
Program jest przedsięwzięciem promocyjnym AISWEI B.V., realizowanym we współpracy z Bonus System 
Polska S.A. 

§ 1 
Pojęcia 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

- Program – Program 200+ „200 zł dla Instalatora za każdy falownik”, którego Organizatorem jest 
AISWEI B.V, 

- Organizator – AISWEI B.V., z siedzibą przy ulicy Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam, 
Niderlandy  

- Partner – Bonus Systems Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-470,  ul. 
Dywizjonu 303 139/137 

- Uczestnik Programu – zwany dalej Uczestnikiem – osoba fizyczna lub prawna prowadząca 
działalność gospodarczą, dokonująca instalacji falowników Solplanet, spełniająca i akceptująca 
warunki niniejszego Regulaminu, która wyraziła chęć udziału w Programie Partnerskim poprzez 
wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. 

- Formularz Rejestracyjny – formularz, dostępny na Stronie Internetowej Programu pod adresem  
www.solplanet.net/zwrotgotowki, którego wypełnienie oznacza chęć przystąpienia do Programu. 
Warunkiem zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Programie jest w szczególności spełnianie 
warunków i akceptacja niniejszego Regulaminu, udostępnionego Uczestnikowi przed rejestracją w 
Programie, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i Partnera w 
związku z organizacją Programu oraz wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną zgodnie ze stosownymi przepisami prawa. 

- Towar Objęty Programem – produkty produkowane przez Organizatora (falowniki fotowoltaiczne 
Solplanet) oraz montowane przez Uczestników w okresie trwania Programu, w ramach prowadzonej 
przez nich działalności zawodowej. 

- Strona Internetowa Programu – strona stworzona na potrzeby Programu, dostępna pod adresem 
https://solplanet.net/zwrotgotowki i działająca w trakcie trwania Programu, umożliwiająca Uczestnikom 
m.in. zarejestrowanie falownika. 

- Nagroda - środki w wysokości 200 zł, dostępne poprzez kartę prepaidową MasterCard przez okres 
24 miesięcy od daty jej aktywacji. Uczestnik zamawia kartę w Strefie Nagród na Stronie Internetowej 
Partnera, po uprzednim zakwalifikowaniu do Nagrody i założeniu indywidualnego konta Uczestnika. 

- Karta – prepaidowa karta MasterCard na okaziciela, umożliwiająca płatności z wykorzystaniem 
terminali płatniczych, korzystanie z bankomatów i transakcje internetowe. 

- Strefa Nagród – Strona Internetowa Partnera, znajdująca się pod adresem 
https://solplanet.openbenefit.pl, stworzona na potrzeby Programu i działająca w trakcie trwania 
Programu, umożliwiająca Uczestnikom m.in. sprawdzenie salda zgromadzonych środków, zamówienie 
Nagród. 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Programu jest AISWEI B.V., z siedzibą przy ulicy Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN 
Amsterdam, Niderlandy, NL860394517B01 

2. Partnerem Programu jest Bonus Systems Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, kod 
pocztowy 01-470,  ul. Dywizjonu 303 139/137, wpisany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000136922, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej  NIP: 522-26-55-307. 

http://www.solplanet.net/zwrotgotowki
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3. Program motywacyjny jest przedsięwzięciem Organizatora skierowanym do Uczestników, którego 
organizację logistyczną Organizator zlecił Partnerowi. 

4. Czas trwania Programu obejmuje okres od 01.02.2021 do 30.06.2021, przy czym Organizator  
zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Programu. Informacje o ewentualnej 
zmianie okresu trwania Programu zostaną zamieszczone na Stronie Internetowej Programu. Liczy się 
data zainstalowania falownika i dodania go do konta AisweiCloud. Ostateczny termin zarejestrowania 
falownika do Programu po jego zakończeniu upływa 7 dnia od dnia spełnienia warunków Programu, 
nie później niż do 09.07.2021 r. Ostateczny termin zamówienia nagród przez Uczestników upływa 7 
dni od dnia potwierdzenia przez Organizatora spełnienia warunków Programu, nie później niż do 
19.07.2021 r. Ostateczny termin wydania Uczestnikom Nagród nastąpi w terminie 14 dni roboczych po 
ostatecznym terminie ich zamawiania. 

5. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji nastąpi w terminie do 30.07.2021 r.  
 

§ 3 
Warunki uczestnictwa w Programie 

 
1. Uczestnikami Programu są osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą, 

dokonujące instalacji fotowoltaicznych w oparciu o falowniki Solplanet, spełniające i akceptujące 
warunki niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnik zostaje zakwalifikowany do udziału w Programie przez Organizatora, po wypełnieniu przez 
Uczestnika Formularza Rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu Programu, udostępnionego 
Uczestnikowi przed rejestracją w Programie, a także wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez Organizatora i Partnera w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych 
osobowych, oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Organizatora lub Partnera informacji 
handlowych drogą elektroniczną. 

3. Uczestnik nie ma obowiązku podania danych osobowych, ale ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w 
Programie. 

4. Organizator Programu w porozumieniu z Partnerem ma prawo wykluczyć z niego Uczestnika i 
unieważnić zebrane na jego koncie środki, jeśli sposób ich zebrania nie jest zgodny z zasadami 
Programu lub działanie Uczestnika narusza zapisy Regulaminu lub dobre imię Organizatora. 

 

§ 4 
Warunki Programu 

 
1. Warunkiem otrzymania Nagrody jest: 

a) zainstalowanie falownika Solplanet w instalacji fotowoltaicznej i dodanie go do konta AisweiCloud 
(www.aisweicloud.com)  
 
b) zarejestrowanie falownika do Programu poprzez wypełnienie/wysłanie formularza rejestracyjnego, 
który znajduje się na Stronie Internetowej Programu, w którym Uczestnik podaje następujące dane:  
- imię i nazwisko,  
- nazwa firmy, 
- adres email,  
- numer telefonu,  
- numer seryjny falownika (znajduje się na tabliczce znamionowej na obudowie urządzenia).  
w terminie maksymalnie 2 miesięcy od dnia zarejestrowania falownika w AisweiCloud. Ostateczny 
termin zarejestrowania falownika do Programu po jego zakończeniu upływa 7 dnia od dnia spełnienia 
warunków Programu, nie później niż do 09.07.2021 r. 
 

2. Organizator sprawdza spełnienie warunków Programu, czyli datę zamontowania falownika i 
zarejestrowania go do AisweiCloud, w cyklach tygodniowych. 

3. Uczestnik otrzyma informację o  spełnieniu warunków Programu pod wskazany w Formularzu 
Rejestracyjnym adres email.  

4. Tylko jeden Uczestnik może otrzymać Nagrodę za falownik o tym samym numerze seryjnym.  

http://www.aisweicloud.com/
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5. Organizator może wymagać od Uczestnika przesłanie zdjęcia zainstalowanego falownika z 
widocznym numerem seryjnym urządzenia, zdjęcia instalacji fotowoltaicznej oraz podania adresu 
instalacji.  

§ 5 
Nagroda 

 
1. Za każdy zgłoszony do Programu falownik, który spełnia warunki Programu, jest przyznawana 

Nagroda 200 zł. Środki te są ładowane na Kartę a ich wartość uwidoczniona jest w Strefie Nagród. 
  

2. Wraz z informacją o spełnieniu warunków Programu, Uczestnik otrzyma login oraz jednorazowe 
hasło do Strefy Nagród, w której to dokona założenia indywidualnego konta i będzie mógł złożyć 
zamówienie na przesłanie Karty.  

3. Za każdy kolejny falownik, spełniający warunki Programu, Uczestnik Programu może otrzymać środki 
na nowo zamówionej Karcie lub przypisać je do Karty już posiadanej, o czym dokonuje wyboru w Strefie 
Nagród. Zamówienie nagrody nie może być zmienione lub odwołane po jego złożeniu. 

4. Uczestnik Programu może wskazać tylko jeden adres pocztowy. 

5. Ze względów bezpieczeństwa karta jest pusta. Po otrzymaniu Karty Uczestnik Programu dodaje ją w 
zakładce „Moje karty” – „Dodaj kartę” na swoim indywidualnym koncie w Strefie Nagród a następnie  
zasila dostępnymi środkami („”Moje karty” – „Saldo i historia transakcji”) Aktywacja następuje w ciągu 
24h w dniu roboczym.  

6. W przypadku chęci doładowania posiadanej już Karty o nowe środki Uczestnik wybiera swoją Kartę w 
zakładce „Doładuj kartę”’ i ją zasila.  

7. Wysyłka zamówionej Karty do Uczestnika Programu odbywa się na koszt Organizatora listem 
poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Uczestnika Programu w ciągu 
14 dni roboczych od daty zamówienia nowej Karty. Partner i Organizator nie ponoszą 
odpowiedzialności za niedostarczenie Karty z powodu zmiany adresu Uczestnika Programu lub zmiany 
innych danych uniemożliwiającą przesłanie Karty Uczestnikowi Programu oraz z powodu niemożności 
odbioru lub nieodebrania Karty przez Uczestnika Programu, z przyczyn niezależnych od Organizatora 
i Partnera. 

8. W przypadku niedostarczenia Karty Uczestnik proszony jest powiadomić Partnera Programu. Na jego 
pisemny wniosek zostanie wystawiony duplikat karty.  

9. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości 
przysługującej mu Nagrody. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia Formularza 
Rejestracyjnego oraz zmiany danych osobowych podanych w Formularzu bądź w Profilu w Strefie 
Nagród. 

11. Organizator oraz Partner nie ponoszą odpowiedzialności za sposób dysponowania Kartą oraz sposobu 
wykorzystania środków.  

 

§ 6 
Rozpatrywanie reklamacji 

 
1. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w terminie do 7 dni 

roboczych od otrzymania informacji od Organizatora dotyczącej kwalifikowania do Programu danego 
falownika, bądź od uzyskania takiej informacji za pośrednictwem swojego indywidualnego konta w 
Strefie Nagród (suma zdobytych środków). Reklamacje należy przesłać do Organizatora Programu 
mailowo na adres poczty elektronicznej sales.pl@solplanet.net. 

2. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w terminie do 7 dni 
roboczych od momentu otrzymania przesyłki, gdy przedmiotem reklamacji jest błędna ilość 
dostarczonych Kart. Reklamacje należy przesłać do Partnera Programu mailowo na adres poczty 
elektronicznej kontakt@openbenefit.pl 

mailto:sales.pl@solplanet.net


  Strona 4 z 4 
 

3. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data otrzymania przez Organizatora bądź Partnera 
wiadomości emailem. 

4. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Organizator w porozumieniu z Partnerem zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w możliwie 
najszybszym terminie i nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

6. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Organizator w porozumieniu z Partnerem. 

7. Organizator w porozumieniu z Partnerem, na życzenie Uczestnika Programu, zobowiązuje się do 
udzielenia informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 
1. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 

roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późniejszymi zmianami). 

2. Wszelkie ewentualne obciążenie publicznoprawne, związane z otrzymaną Nagrodą, w tym zaliczki 
na podatek dochodowy, obciążają Uczestnika, zarówno jako podatnika, jak i płatnika. Organizator 
oraz Partner wolni są od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu przekazania Uczestnikom Nagród. 

3. Uczestnik Programu oświadcza, iż przed przystąpieniem do Programu zapoznał się z treścią 
Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia, a także spełnia określone w Regulaminie 
warunki uczestnictwa w Programie. 

4. Administratorem danych osobowych Uczestnika zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym  jest 
Organizator. 

5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przesyłając oświadczenia na adres 
Organizatora. 

6. Naruszenie postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do ograniczenia przez Organizatora 
uprawnień Uczestnika wynikających z przystąpienia do Programu, bądź wykluczenia Uczestnika z 
Programu, co wówczas wiąże się z anulowaniem dotychczas zebranych i niewykorzystanych środków 
oraz z zamknięciem indywidualnego konta Uczestnika Programu. O powyższym fakcie Uczestnik 
Programu zostanie poinformowany pisemnie przez Organizatora. 

7. Treść niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na 
Stronie Internetowej Programu. 

8. Organizator w porozumieniu z Partnerem zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego 
Regulaminu. O wszystkich zmianach warunków i zasad udziału w Programie Uczestnicy zostaną 
poinformowani pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. 

9. Wszelkie informacje dotyczące Programu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w 
rozumieniu przepisów prawa cywilnego. 

10. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

11. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym ze 
względu na siedzibę Organizatora. 

12. Wszystkie pytania dotyczące Programu można kierować na adres email Organizatora, 
sales.pl@solplanet.net 

13. Organizator w porozumieniu z Partnerem zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia 
Programu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zachowaniem miesięcznego okresu 
powiadomienia Uczestników Programu. 

14. Za skutecznie doręczone zawiadomienia do Uczestników Programu uważa się zawiadomienia 
wysyłane drogą elektroniczną z adresu sales.pl@solplanet.net na podany przez Uczestnika adres e-
mailowy.  


	REGULAMIN
	Programu Partnerskiego 200+ „200 zł dla Instalatora za każdy falownik”
	Pojęcia
	Postanowienia ogólne
	Warunki uczestnictwa w Programie
	Warunki Programu
	Rozpatrywanie reklamacji
	Postanowienia końcowe

