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Regulamin programu „EKO-Dotacja” 2017r – na zakup 

instalacji fotowoltaicznej 

1) ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA 

a) Organizatorem programu pod nazwą „EKO-Dotacja” , zwanym dalej „Dotacją”, jest 
firma ECO-SOLUTION Łukasz Szymała z siedzibą w Rybniku, przy ul. Kolejowej 1, 
NIP: 642-288-15-46, zwana dalej „Organizatorem”.

b) Czas trwania dotacji od 01.06.2017r. do 31.12.2017r. lub do wyczerpania zapasów

c) Dotacja obejmuje łącznie 100 kompleksowych instalacji fotowoltaicznych 
zaprojektowanych oraz wykonanych przez firmę ECO-SOLUTION.

d) Głównym i bezpośrednim celem programu „EKO Dotacja” jest wpływ na zwiększenie 
produkcji energii z Odnawialne Źródła Energii,  poprzez ich zakup i montaż  a także 
zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski.

2) ZASADY

a) Program „EKO Dotacja” zwany dalej „Dotacją” , polega na obniżeniu katalogowych 
cen zestawów fotowoltaicznych wyrażonych w kwotach brutto o określoną wartość 
dotacji przy zakupie instalacji fotowoltaicznej z montażem.

3) UCZESTNICY

Program „EKO Dotacja” dedykowany jest dla: 

a) - osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym w budowie (prawo własności, współwłasności lub użytkowanie 
wieczyste czy spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego).

b) - wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi 
wielorodzinnymi.

c) W dotacji nie mogą brać udziału firmy i organizacje.

4) WARUNKI UDZIAŁU 

a) Warunkiem skorzystania z dotacji „EKO Dotacja” jest zawarcie i podpisie umowy 
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kupna-sprzedaży przez Uczestnika. 

b) Dotacją objętych jest 100 szt. kompletnych instalacji fotowoltaicznych lub instalacji 
hybrydowych (instalacja fotowoltaiczna do 40kWp + powietrzna pompa ciepła)

c) Aby skorzystać z dotacji należy w terminie od 01.06.2017r. do 31.12.2017r. wypełnić 
formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora www.eco-solution.pl lub 
zgłosić chęć udziału telefonicznie pod numer telefony 533 390 660 lun 502 223 778 
bądź mailowo na biuro@eco-solution.pl

d) Dokonać zakupu instalacji najpóźniej w ciągu 30 dni od zgłoszenia chęci udziału w 
„Dotacji”. Zakup instalacji rozumie się jako podpisanie umowy kupna-sprzedaży 
między Organizatorem a Uczestnikiem programu. 

e) Wpłacenie zaliczki zgodnie z podpisaną umową 30% wartości zamówienia brutto na 
konto Organizatora

f) O uzyskaniu dotacji decyduje kolejność dokonania zakupu czyli podpisaniu umowy i 
wpłacie zaliczki .

g) Uczestnik może sprawdzić aktualny stan limitu „Dotacji” poprzez kontakt z 
Organizatorem

h) Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w 
zamian za produkt lub usługę objętą Dotacją.

i) Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania „Dotacji” na osobę trzecią.

j) Jeśli Uczestnik zaniecha spełnienia wszystkich obowiązków przewidzianych w 
regulaminie programu jego prawo do otrzymania „Dotacji” wygasa.

5) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Treść regulaminu „EKO Dotacja” zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym 
w siedzibie Organizatora pod adresem: ECO-SOLUTION Łukasz Szymała, ul 
Kolejowa 1, 44-200 Rybnik oraz mailowo na prośbę zainteresowanego.

b) Reklamacje dotyczące programu mogą być składanie pod rygorem nieważności 
wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie do 20.01.2018r.

Nie zgłoszenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez 
Uczestnika wszystkich roszczeń. 
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c) Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora programu w terminie do 14 dni 
roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator poinformuje Uczestnika o 
rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika w terminie 
do 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 

d) Udział Uczestnika w „Dotacji” oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym 
regulaminie.

e) Zasady „Dotacji” określa wyłącznie niniejszy regulamin.  Wszelkie materiały 
promocyjno-reklamowe zamieszczone w Internecie mają wyłącznie charakter 
informacyjny.

f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika 
nieprawidłowych, niepełnych bądź cudzych danych.

g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii systemu komputerowego i 
sieci internetowej.

h) Dane Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.)

i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w 
„Dotacji”

j) Osobą udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych i ich poprawie.


