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Regulamin promocji (zwany dalej: „regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „Vitay w 

Enerdze” (zwanym dalej: „promocją”). 

 

Kto może skorzystać z naszej promocji  

1. Możesz skorzystać z naszej promocji od 11 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku.  

2. Możesz skorzystać z naszej promocji, jeśli spełnisz łącznie poniższe warunki: 

a) zawrzesz z nami umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w czasie trwania promocji; 

b) opłacisz wszelkie należności, które wynikają z umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej; 

c) podpiszesz protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej; 

d) podasz swój numer telefonu, na który wyślemy Ci SMS-a z kodem polecenia;  

e) przekażesz kod polecenia (ważny przez 6 miesięcy od dnia, w którym Ci go wyślemy) osobie zainteresowanej 

zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej; 

f) zgodzisz się abyśmy my oraz podmioty wskazane na www.energa.pl, które z nami współpracują, przesyłały Ci 

informacje handlowe na adres e-mail lub pod numer telefonu podane w umowie. 

 

Jakie są korzyści naszej promocji 

3. Jeśli skorzystasz z naszej promocji, otrzymasz od nas jednorazowy kod rabatowy w wartości 500 zł do sklepu 

internetowego www.vitay.pl. Kod rabatowy zmniejszy kwotę koszyka zakupowego o 500 zł, nie mniej niż do kwoty 1 zł.   

4. Kod rabatowy otrzymasz za każdą zrealizowaną umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, do zawarcia której 

został wykorzystany Twój kod polecenia. Przez zrealizowaną umowę rozumiemy umowę, która została z nami zawarta, 

został podpisany protokół odbioru wraz z potwierdzeniem odbycia szkolenia z obsługi instalacji fotowoltaicznej oraz 

zostały opłacone wszelkie należności wynikające z podpisanej umowy.  

5. Osoba, która skorzysta z Twojego kodu polecenia oraz: 

a) zawrze z nami umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,  

b) podpisze protokół odbioru wraz z potwierdzeniem odbycia szkolenia z obsługi instalacji fotowoltaicznej, 

c) opłaci wszelkie należności wynikające z podpisanej umowy,  

otrzyma jednorazowy kod rabatowy o wartości 100 zł do sklepu internetowego www.vitay.pl. Kod zmniejszy wartość 

koszyka zakupowego o 100 zł., nie mniej niż do kwoty 1 zł. 

6. Kod rabatowy wyślemy SMS-em Ci oraz osobie z Twojego polecenia w możliwie najszybszym terminie, nie później niż 

trzy miesiące od momentu uzyskania przez tę osobę statusu prosumenta.  

7. Kod rabatowy wysyłamy SMS-em na numer telefonu podany przez Ciebie oraz osobę, która skorzysta z Twojego kodu. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za skuteczne doręczenie kodu rabatowego, jeśli podano nam nieprawidłowy numer 

telefonu. 

8. Kod rabatowy będzie ważny 60 dni od kiedy Ci go wyślemy. 

9. Użycie kodu rabatowego nie może spowodować obniżenia ceny produktu lub usługi w sklepie internetowym vitay.pl 

poniżej 1,00 zł brutto, która jest ceną minimalną za każdy pojedynczy produkt lub usługę.  

10. W przypadku korzystania z większej liczby kodów rabatowych, kod rabatowy zmniejszy kwotę koszyka o nie więcej niż 

2000 zł. 

http://www.vitay.pl/
http://www.vitay.pl/
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11. Regulamin wyklucza możliwość rozdysponowania kodu rabatowego w inny sposób, w tym poprzez wypłatę jego wartości. 

12. Kod rabatowy ma charakter jednorazowy i niepodzielny – można go wykorzystać na zakup towaru o wartości mniejszej, 

równej bądź większej niż wartość nominalna kodu rabatowego. Jednakże w przypadku niewykorzystania w pełni środków, 

do których dany kod rabatowy uprawnia, nie będzie możliwości ich ponownego wykorzystania. Nie ma również możliwości 

podzielenia wartości kodu rabatowego na kilka transakcji.  

13. Warunkiem skorzystania z kodu rabatowego jest: 

a) zalogowanie się lub zarejestrowanie w Programie VITAY oraz wyrażenie wszelkich wymaganych zgód; 

b) zalogowanie się lub zarejestrowanie konta w sklepie internetowym vitay.pl oraz wyrażenie wszelkich wymaganych 

zgód; 

c) zintegrowanie swojego konta VITAY z kontem w sklepie vitay.pl (w trakcie rejestracji konta w sklepie internetowym 

lub w ustawieniach konta użytkownika sklepu internetowego vitay.pl). 

14. Nie zrealizujesz kodu rabatowego, jeśli: 

a) złożysz zamówienie jako gość w sklepie internetowym vitay.pl:   

b) nie dokonasz integracji konta VITAY do konta w sklepie internetowym vitay.pl. 

15. Jeżeli skorzystasz z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej podczas dokonywania transakcji w sklepie 

internetowym vitay.pl  i zwrócisz zamówiony towar, wówczas zwrot środków nastąpi w formie wydania nowego kodu 

rabatowego przez PKN ORLEN. 

16. Zgłoś się bezpośrednio do PKN ORLEN SA jeśli: 

a) masz pytania związane z realizacją kodu rabatowego na stronie vitay.pl; 

b) chcesz zgłosić reklamację dotyczącą zakupionego ze strony internetowej vitay.pl produktu 

801 167 536 [2]                                     info.vitay@orlen.pl  

17. Szczegółowy, zakres i warunki korzystania z kodu rabatowego znajdziesz w załączniku do tego regulaminu oraz w 

regulaminie zamieszczonym na www.vitay.pl/regulamin.   

18. Nasza promocja stanowi ofertę dodatkową w rozumieniu regulaminu programu VITAY zamieszczonego na 

www.vitay.pl/regulamin.  

19. Zgłoś się bezpośrednio do nas, jeśli chcesz zgłosić reklamację, która dotyczy wydania kodu rabatowego, weryfikacji prawa 

do jego otrzymania oraz weryfikacji wysokości przypisanej do niego wartości. Twoją reklamację rozpatrzymy do 14 dni od 

dnia, gdy ją otrzymamy. 

555 555 591 [2] 

 

Co jest jeszcze ważne 

20. Wartość świadczeń, w ramach naszej promocji, jest zwolniona z opodatkowania [1]. 

21. Możemy zmienić warunki naszej promocji, gdy: 

a) wprowadzimy nowe usługi i rozwiązania, które będą związane z obsługą naszej promocji, 

b) z przyczyn od nas niezależnych nie będziemy mogli świadczyć Ci usługi w ramach naszej promocji. 

 

http://www.vitay.pl/
http://www.vitay.pl/
http://www.vitay.pl/
http://www.vitay.pl/
http://www.vitay.pl/
mailto:info.vitay@orlen.pl
http://www.vitay.pl/regulamin
http://www.vitay.pl/regulamin
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Załączniki: 

Regulamin korzystania z kodów rabatowych w sklepie internetowym vitay.pl  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Wartość świadczeń w ramach sprzedaży premiowej nie przekracza progu 2 000 zł, który jest określony w art. 21 ust. 1 pkt 

68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

[2] Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. 
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