REGULAMIN PROMOCJI IKEA ENERGIA SŁONECZNA DLA DOMU

„1000 zł rabatu na zakupy w IKEA”
Czas trwania 7.02.2022- 30.04.2022

1.

Postanowienia ogólne:

1.1

Nazwa promocji: „1000 zł rabatu na zakupy w IKEA”.
Organizatorem promocji jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3,
05-090 Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości 20.000.000,00 PLN, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000091681, REGON: 010577890, NIP: 527 010 33 85 („Organizator”).

1.2

2.

Partnerem promocji jest E.ON Foton Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-781 Warszawa,
ul. Wilhelma Konrada Roentgena 7, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 011.800 zł.,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy z Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP: 5213705371, REGON: 362424165 (“ E.ON Foton”).
Warunki korzystania z promocji:

2.1

Czas trwania promocji: 7.02.2022-30.04.2022

2.2

Miejsce przeprowadzenia promocji – Sklepy stacjonarne IKEA na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej („Sklep IKEA”), sklep internetowy www.IKEA.pl oraz zakupy na Telefon.

2.3

Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.4

Promocja skierowana jest do klientów detalicznych.

2.5

Do skorzystania z promocji uprawnieni są wyłącznie członkowie klubu IKEA Family.

3.

Szczegółowe warunki promocji

3.1

Promocja polega na przyznaniu klientowi, który w trakcie czasu trwania promocji
wskazanego w punkcie 2.1 powyżej, zakupił od E.ON Foton instalację fotowoltaiczną w
ofercie IKEA Energia Słoneczna dla domu, kodu rabatowego wysokości 1000 zł na zakupy
w Sklepie IKEA ("Rabat").

3.2

Aby skorzystać z promocji, należy łącznie spełnić poniższe warunki:
•
Zakupić instalację fotowoltaiczną od E.ON Foton korzystając z oferty IKEA
Energia Słoneczna dla domu dostępnej na stronie internetowej
www.IKEA.pl/energia w terminie trwania promocji.
•
Zalogować
się
na
swoje
konto
IKEA
Family
pod
adresem
www.ikeafamily.eu/Rabat-z-energia-sloneczna
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•

•

Podać korzystając z formularza rejestracji do promocji dostępnego po
zalogowaniu na konto IKEA Family na stronie www.ikeafamily.eu/Rabat-zenergia-sloneczna numer zawartej umowy na zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej i datę jej zawarcia, oraz numer telefonu przedstawiciela
handlowego E.ON Foton jaki obsługuje Klienta. Obydwa numery wraz z datą
można znaleźć na umowie zawieranej między Klientem a E.ON Foton.
Zaakceptować regulamin promocji i wysłać zgłoszenie.

3.3

Do jednej umowy na zakup instalacji fotowoltaicznej, może zostać przypisany jeden kod
rabatowy.

3.4

Kod rabatowy zostanie przypisany do konta IKEA Family w ciągu 5 dni od zakończenia
montażu zakupionej instalacji fotowoltaicznej.

3.5

Do skorzystania z Rabatu podczas zakupów w Sklepie IKEA uprawnia członka Klubu IKEA
Family elektroniczny kod rabatowy („Kod rabatowy”), który Klubowicz musi okazać w
kasie Sklepu IKEA przed dokonaniem płatności za produkty, które mają być objęte
Rabatem. Sposób otrzymania Kodu Rabatowego oraz zasady jego wykorzystania
określone są w Regulaminie elektronicznych kodów rabatowych IKEA dostępnym pod
linkiem:
https://www.ikea.com/pl/pl/local-apps/pdf/customerservice/Regulamin_elektronicznych_kodow_rabatowych_IKEA.pdf .

3.6

Kody rabatowe można zrealizować podczas nieograniczonej liczby kolejnych zakupów w
Sklepach stacjonarnych IKEA do dnia 31.07.2022

3.7

Kodów rabatowych nie można realizować przy zakupie usług IKEA oferowanych zgodnie
z Regulaminem świadczenia usług przez IKEA, towarów z usługą dostawy, towarów na
indywidualne zamówienie, kart upominkowych IKEA, na odległość (przez Internet i
telefon).

3.8

Rezygnacja z zakupu instalacji fotowoltaicznej po zawarciu umowy z E.ON Foton (na
podstawie umowy sprzedaży instalacji fotowoltaicznych E.ON Foton do których został
wydany Kod rabatowy) oznacza jednocześnie rezygnację z Rabatu udzielonego do
zwracanej instalacji.

3.9

Kod rabatowy niewykorzystany – wartość przyznanego Rabatu zostanie pomniejszona
tak, aby nowe saldo Kodu rabatowego odpowiadało wartości rabatu wynikającej z
warunków promocji.

3.9.1

Kod rabatowy wykorzystany częściowo - wartość przyznanego Rabatu zostanie
pomniejszona tak, aby nowe saldo Kodu rabatowego odpowiadało wartości Rabatu
wynikającego z warunków promocji. W przypadku, gdy wartość środków na Kodzie
rabatowym jest niewystarczająca, brakujące środki zostaną potrącone z wartości
zwracanych Produktów Promocyjnych.

3.9.2

Kod rabatowy wykorzystany w całości - wartość przyznanego Rabatu zostanie potrącona
z wartości zwracanych Produktów Promocyjnych.

3.9.3

Promocja skierowana jest do klientów spełniających warunki wskazane w Regulaminie. W
przypadku otrzymania Kodu rabatowego przez klienta niespełniającego ww. warunków,
Organizator ma prawo do dezaktywacji takiego Kodu rabatowego, odmowy zastosowania
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Rabatu lub do domagania się zwrotu korzyści uzyskanych przez klienta niezgodnie z
warunkami niniejszego Regulaminu.
4.

Inne postanowienia:

4.1

Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać:
•

bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta w Sklepie IKEA w formie pisemnej,

•

przesłać listownie na adres Sklepu IKEA (Kierownik Działu Obsługi Klienta),

•

telefonicznie: 22 275 00 00 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora),

•

za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie
internetowej IKEA.pl.

Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.
Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta związanych z
nabytym towarem (w tym składania reklamacji co do jego jakości) wynikających z
obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady
rzeczy sprzedanej.
4.2

Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe klienta tj. imię i nazwisko, adres, telefon
oraz opis i powód reklamacji.

4.3

Regulamin promocji dostępny jest w Sklepie IKEA w Dziale Obsługi Klienta oraz na stronie
internetowej IKEA.pl/Regulaminy i w E.ON Foton.

4.4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

4.5

Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania
promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej
IKEA.pl/Inne Regulaminy oraz w Sklepie IKEA. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty
ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany
Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego
Regulaminu nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do promocji przed datą
wprowadzenia zmiany.

4.6

E.ON Foton nie ponosi odpowiedzialności za realizację, sposób otrzymania Kodu
Rabatowego oraz zasady wykorzystania Kodu Rabatowego wobec klienta.

4.7

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4.8

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7.02.2022

Janki, dnia 5.02.2022

3

