
 

 

Regulamin naszej promocji
Smart PV 
(wersja R2) 

 

 

Kto może skorzystać z naszej promocji  

1. Możesz skorzystać z naszej promocji, jeśli: 

a) pomiędzy 1 stycznia 2023 roku a 31 grudnia 2024 roku zawrzesz z nami Umowę na dostawę i montaż 

instalacji fotowoltaicznej,  

b) za wykonanie przez nas instalacji fotowoltaicznej dokonasz pierwszej płatności w formie zaliczki lub płatności 

jednorazowej na rachunek bankowy wskazany w Umowie na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,  

c) zgodzisz się, abyśmy wraz podmiotami wskazanymi na www.energa.pl, które współpracują z nami przesyłali 

Ci informacje handlowe na adres e-mail lub numer telefonu podane w Umowie na dostawę i montaż instalacji 

fotowoltaicznej.  

Jakie są zasady naszej promocji 

2. Jeśli skorzystasz z naszej promocji otrzymasz od nas dwa gniazdka marki Gosund typu SMART WI-FI (dalej: 

gniazdka). 

3. Gniazdka dostarczymy kurierem przed datą montażu Twojej instalacji fotowoltaicznej.  

4. Warunki ustalenia terminu montażu znajdziesz w naszej Umowie. 

Jakie są korzyści naszej oferty 

5. W ramach naszej promocji otrzymasz dwa gniazdka Wi-Fi Gosund EP2. 

6. Gniazdka Wi-Fi Gosund EP2. są kompatybilne z wieloma aplikacjami głosowymi jak Amazon Alexa czy Google 

Assistant. 

7. Gniazdka Wi-Fi Gosund EP2. współpracują z platformami: Google Home, Gosund, TUYA i Smart Life. Oznacza 

to, że możesz wygodnie sterować podłączonym do niego sprzętem na odległość – z poziomu swojego 

smartfona. 

8. Używając gniazdka Wi-Fi Gosund EP2., możesz monitorować zużycie energii podłączonego do niego sprzętu 

i określić harmonogram pracy w taki sposób, aby sprzęt uruchamiał  się tylko wtedy, gdy będzie Ci potrzebny.  

Co jeszcze jest ważne 

9. Wartość świadczeń, które od nas otrzymasz w ramach naszej promocji, jest zwolniona z opodatkowania [1] 

10. Zastrzegamy sobie możliwość zakończenia naszej promocji: 

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

b) gdy z przyczyn od nas niezależnych, nie będziemy mogli zrealizować naszej promocji.   

 

Sprzedawca 

ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców, który jest prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000280916, NIP: 957-096-83-70, REGON: 220418835, kapitał zakładowy 

(wpłacony w całości) 372 533 800 zł. 
 

 

 

[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. 

 

 
    

    

Jesteśmy w kontakcie  

 

energa.pl 
załatwiaj swoje sprawy  

przez Internet! 

 

555 555 505 
koszt połączenia z infolinią wg stawek  
Twojego operatora telefonicznego  
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http://www.energa.pl/

