
REGULAMIN KONKURSU „SunRoof Lider Sprzedaży” 

Z DNIA 01.03.2021 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą SunRoof Lider Sprzedaży (zwanym dalej: „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest SunRoof Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Łodzi przy ul. Prezydenta Franklina Delano Roosevelta 8, 90-056 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000789666; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7252290395, REGON: 38363239300000; kapitał zakładowy:  
12.500 zł w całości wpłacony; (zwana dalej: „Organizatorem”). 

3. Konkurs ma na celu wyłonienie spośród Uczestników najlepszych sprzedawców produktów znajdujących się w ofercie 
Organizatora oraz zwiększenie świadomości produktu i szans sprzedażowych wśród Uczestników. 

4. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (zwanym dalej: „Regulaminem”). 
Konkurs przeprowadza 3-osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, która czuwa nad prawidłowym 
przebiegiem Konkursu oraz wyłania Zwycięzcę i Laureatów Konkursu. 

5. Konkurs przeprowadzany jest przez Organizatora za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem 
www.bp.sunroof.se lub innej strony internetowej wskazanej przez Organizatora.  

6. I edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31.12.2021 roku, przy czym Organizator 
zastrzega sobie możliwość wydłużenia albo skrócenia czasu trwania Konkursu, z zastrzeżeniem, że ma on obowiązek 
poinformowania wszystkich Uczestników o dokonanej zmianie, z zachowaniem tygodniowego wyprzedzenia. Informacja o 
zmianie czasu trwania Konkursu powinna zostać przesłana na adres e-mail Uczestnika wskazany w Zgłoszeniu. Organizator ma 
możliwość przeprowadzania kolejnych edycji Konkursu. 

§ 2 

UCZESTNICY KONKURSU 

Uprawnionymi do udziału w Konkursie są pracownicy, współpracownicy i właściciele podmiotów współpracujących z 
Organizatorem na podstawie umów, regulujących zasady sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie handlowej 
Organizatora, zawartych i obowiązujących w okresie trwania Konkursu (zwani dalej: Uczestnikami), którzy spełniają łącznie 
poniższe warunki: 

− są pełnoletni, 

− posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

− w ramach umowy cywilnoprawnej albo umowy o pracę, zawartej z podmiotem współpracującym z Organizatorem na 
podstawie umów handlowych lub współpracujący z Organizatorem na takie podstawie jako odrębny podmiot (właściciel), 
wykonują czynności sprzedażowe obejmujące produkty znajdujące się w ofercie handlowej Organizatora w postaci aktywnych 
części dachu fotowoltaicznego, 

− nie są członkami organów, pracownikami ani współpracownikami Organizatora. 

§ 3  

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1.  Udział w Konkursie jest możliwy po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się 
w kilku etapach: 



− Etap I: Wypełnienie interaktywnego formularza dostępnego na platformie internetowej, o której mowa w § 1 ust. 5 
Regulaminu  

− Etap II: Weryfikacja Zgłoszenia Uczestnika przez Organizatora  

− Etap III: Poinformowanie Uczestnika o zaakceptowaniu jego Zgłoszenia i nadanie mu indywidualnego loginu do Konta 
Uczestnika na platformie internetowej, o której mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu (zwanym dalej: „Konto”) 

2. Organizatorowi przysługuje prawo odmowy zakwalifikowania Uczestnika do udziału w konkursie w przypadku 
stwierdzenia przez Organizatora – w Etapie II, że Uczestnik podczas wypełniania formularza nie podał wszystkich niezbędnych 
danych albo podane przez niego dane bądź złożone oświadczenia okazały się nieprawdziwe. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie warunków Regulaminu, oraz dokonanie Zgłoszenia. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, przy czym zastrzega się, że Uczestnik może dokonać tylko jednego 
zgłoszenia w ramach danej edycji Konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji w sprawie pozbawienia Uczestnika prawa do udziału w 
Konkursie w przypadku rażącego naruszenia zasad Regulaminu, a także postępowania naruszającego dobre obyczaje handlowe 
lub narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy. Usunięty uczestnik traci prawo do uzyskania 
nagrody, a jeśli nagrodę już otrzymał, Organizator może żądać zwrotu nagrody lub jej równowartości. 

§ 4 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. W ramach I edycji Konkursu, o której mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu, Organizator będzie przyznawał Uczestnikom 
punkty za wyniki sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora, tj. za sprzedaż aktywnej części 
dachu fotowoltaicznego (zwane dalej: „Punkty”). 

2. Za każde sprzedane 1KWp produktu Uczestnik otrzyma 100 Punktów. Liczba punktów zgromadzonych przez Uczestnika 
będzie widoczna na Koncie Uczestnika po zalogowaniu. 

3. Punkty zostaną przyznane Uczestnikowi po powzięciu przez Organizatora informacji o rejestracji inwestycji, w 
Programie Partners Portal lub innym portalu wskazanym przez Organizatora, na podstawie dowodu zaksięgowania przez 
Organizatora ceny sprzedaży w terminie wskazanym na fakturze. 

4. Organizator nie odpowiada za sposób podziału Punktów między Uczestnikami Konkursu, wynikających z zawartych 
przez nich umów o pracę albo umów o współpracy z podmiotami współpracującymi z Organizatorem i tym samym jest 
zwolniony ze wszystkich ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać z tego tytułu. 

5. W przypadku, gdy nabywca produktów znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora nie uiścił całości ceny ich 
nabycia w terminie jej płatności, Organizator ma prawo odliczenia od ogólnej liczby Punktów Uczestnika tych punktów, które 
zostały mu przyznane w ramach dokonanej sprzedaży. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku dokonania zwrotu 
przez nabywcę zakupionych produktów w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży. 

6. Uczestnik Konkursu, aby w danym Miesięcznym Okresie Rozliczeniowym móc wymienić zgromadzone Punkty na 
środki pieniężne, będzie zobligowany do wykonania dodatkowych zadań przewidzianych przez Organizatora Konkursu.  

7. Dodatkowe zadania, w zależności od potrzeb Organizatora, będą polegały w szczególności na: 

− odpowiedzi na pytanie zadane przez Organizatora, zarówno w formie pojedynczych pytań, jak również w formie quizu, 

− wypełnieniu ankiety przygotowanej przez Organizatora, 

− uczestnictwie w szkoleniu on-line przygotowanym przez Organizatora. 

§ 5 

OKRESY ROZLICZENIOWE 



1. W ramach I Edycji Konkursu Organizator wyróżnia 2 rodzaje okresów rozliczeniowych: 

− Miesięczny Okres Rozliczeniowy – w odniesieniu do rozliczenia sprzedaży produktów w danym miesiącu celem 
wymiany Punktów na środki pieniężne. 

− Finalny Okres Rozliczeniowy wyznaczony okresem trwania I Edycji Konkursu – w odniesieniu do rozliczenia Punktów 
zebranych przez Uczestnika celem wyłonienia Zwycięzcy i Laureatów Konkursu, na które stanowią sumę wszystkich zebranych 
Punktów, niezależnie od tego, czy zostały one wymienione na środki pieniężne w Miesięcznym Okresie Rozliczeniowym. 

2. Liczba Punktów zdobytych przez Uczestnika w danym Miesięcznym Okresie Rozliczeniowym sumowana będzie przez 
Organizatora najpóźniej do 5 dnia roboczego kolejnego miesiąca rozliczeniowego. 

3. Liczba Punktów zdobytych przez Uczestnika w  Finalnym Okresie Rozliczeniowym sumowana będzie przez 
Organizatora w ciągu 5 pierwszych dni roboczych lipca 2021 r.  

4. Na Koncie Uczestnika – w ramach rozliczenia  Finalnego Okresu Rozliczeniowego, w terminie wskazanym w ust. 3 
niniejszego paragrafu, pojawi się informacja o miejscu, które w oparciu o zgromadzone Punkty zdobył on w Konkursie.  

§ 6 

NAGRODY DODATKOWE W RAMACH KONKURSU 

1. Z tytułu zdobycia Podstawowych Punktów w danym Miesięcznym Okresie Rozliczeniowym, każdy Uczestnik, który 
zdobył minimum 200 Punktów w ramach wykonania zadań dodatkowych otrzyma Kartę pre-paid,  czyli przedpłaconą karta Visa 
Electron lub MasterCard (zwaną dalej: „Kartą pre-paid”) doładowaną określoną kwotą wyrażoną w złotych polskich (PLN), 
przy czym każde 100 Punktów odpowiada kwocie 100 zł, z tym zastrzeżeniem, że kwota doładowania Karty pre-paid, zostanie 
pomniejszona o stosowny podatek, zgodnie z § 9 Regulaminu.  Karta pre- paid będzie kartą wirtualną, funkcjonującą  zgodnie 
z zasadami dotyczącymi funkcjonowania i korzystania z takiej karty stosowanymi i udostępnianymi przez jej 
wystawcę/emitenta.  

2. . Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo do wymiany punktów na określoną kwotę pieniężną, pod warunkiem 
zgromadzenia w Miesięcznym Okresie Rozliczeniowym minimum 200 Punktów zgromadzonych przez Uczestnika na jego 
Koncie. Punkty niewykorzystane w danym Miesięcznym Okresie Rozliczeniowym przechodzą na kolejny Miesięczny Okres 
Rozliczeniowy. 

3. Organizator zastrzega sobie, że uprawnionymi do otrzymania nagród w ramach rywalizacji o zdobycie Kart pre-paid w 
Miesięcznym Okresie Rozliczeniowym będą wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy w danym Miesięcznym Okresie 
Rozliczeniowym zdobyli minimum 200 Punktów. W przypadku, jeśli kilku Uczestników zdobyłoby taką samą liczbę Punktów 
w danym Miesięcznym Okresie Rozliczeniowym, nagrodzonych zostanie nie więcej niż 300 Uczestników, przy czym 
decydujące jest suma wartości umów zawartych przez Uczestnika w danym Miesięcznym Okresie Rozliczeniowym 

4. Udostepnienie Uczestnikowi Karty pre-paid  po raz pierwszy w ramach Edycji Konkursu będzie następnie służyć do 
doładowywania kolejnych kwot pieniężnych zdobytych przez Uczestnika w kolejnych Miesięcznych Okresach 
Rozliczeniowych. Pierwsza Karta pre-paid zostanie  udostępniona zgodnie z danymi podanymi przez Uczestnika w terminie 7 
dni roboczych od pojawienia się na Koncie Uczestnika informacji o możliwości wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrodę. 

5. Środki zgromadzone na Karcie pre-paid mogą zostać wykorzystane wyłącznie do dokonania płatności w placówce 
akceptującej taką kartę , w terminie jej ważności. 

6. Uczestnik, który otrzyma Kartę pre-paid zobowiązany jest do przestrzegania zasad dotyczących funkcjonowania i 
korzystania z takiej karty stosowanych i udostępnianych przez jej wystawcę/emitenta.  Organizator nie odpowiada za naruszenie 
zasad korzystania z Karty pre-paid stosowanych i udostępnianych przez jej wystawcę/emitenta. 

7. Stosownie do wyboru Organizatora, w miejsce Karty pre-paid, Uczestnikowi kwota należnego doładowania Karty pre-
paid, po pomniejszeniu o stosowny podatek, może zostać wypłacona w formie przelewu na wskazany przez Uczestnika 
rachunek. 

§ 7 



NAGRODY GŁÓWNE W RAMACH KONKURSU 

1. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie w Półrocznym Okresie Rozliczeniowym Organizator przyzna 3 Nagrody Główne: 

− za zajęcie I miejsca –  voucher o wartości 5 000 zł 

− za zajęcie II miejsca –  voucher o wartości 3 000 zł 

− za zajęcie III miejsca -  voucher o wartości 2 000 zł 

§ 8 

ZWYCIĘZCA I LAUREACI KONKURSU. ROZSTRZYGNIĘCIE, ODBIÓR NAGRÓD GŁÓWNYCH 

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony na podstawie największej ogólnej liczby zdobytych Podstawowych Punktów 
danej Edycji Konkursu spośród maksymalnie 300 Uczestników z największą zgromadzoną liczbą Punktów. Laureatami 
zajmującymi miejsca 2-3 Konkursu zostaną Uczestnicy dysponujący kolejno po Zwycięzcy największą liczbą Punktów 
zdobytych w ramach Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadku, gdyby kilku Uczestników zdobyło równą ilość Punktów, 
Organizator przyzna nagrodę temu z Uczestników, który w Półrocznym Okresie Rozliczeniowym zawarł umowy o najwyższej 
łącznej wartości.. 

2. Do wyłonienia Zwycięzcy i Laureatów przez Komisję Konkursową dojdzie w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
Konkursu. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony Protokół. 

3. Wyniki Konkursu zostaną udostępnione na kontach Uczestników w terminie 48 godzin od dnia wyłonienia Zwycięzcy i 
Laureatów przez Komisję Konkursową. Dodatkowo, Zwycięzca i Laureaci zostaną powiadomieni o zajętych miejscach drogą 
elektroniczną, na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. 

4. Nagrody, o których mowa w § 7 Regulaminu, zostaną przekazanie Zwycięzcy i Laureatom Konkursu w terminie 30 dni 
od udostępniania na kontach Uczestników wyników Konkursów. Zwycięzca i Laureaci potwierdzą odbiór Nagrody poprzez 
złożenie podpisu pod Protokołem Wydania Nagród. Jeśli we wskazanym terminie Zwycięzca lub Laureaci Konkursu nie zgłoszą 
się celem odbioru Nagrody, zgromadzone punkty przepadają na rzecz Organizatora. 

5. Brak wymiany Punktów zdobytych w Miesięcznych Okresach Rozliczeniowych na środki pieniężne, jak również brak 
odbioru Nagrody – 30 dni od zakończenia I Edycji Konkursu, skutkować będzie utratą prawa Uczestnika do ich odbioru. 

§ 9 

OPODATKOWANIE NAGRÓD 

1. W przypadku nagród w postaci Kart pre-paid, przed każdorazowym wydaniem nagrody, Organizator, jako płatnik, potrąci 
zryczałtowany podatek dochodowy, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości Nagrody. 

2. W przypadku nagród, o których mowa w § 7 Regulaminu Zwycięzca oraz Laureat  Konkursu, przed wydaniem nagrody, 
zobowiązany jest do wpłaty na rachunek Organizatora wskazanej przez Organizatora kwoty z tytułu zryczałtowanego podatku 
dochodowego w wysokości 10% wartości należnej nagrody. Warunkiem wydania nagrody, jest okazanie dowodu wpłaty 
podatku na rachunek Organizatora.  

3. Wszelkie pozostałe opłaty i podatki wynikające z faktu otrzymania nagród w Konkursie obciążają Uczestników 
Konkursu, w tym Zwycięzcy i Laureatów. 

§ 10 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być 
zgłaszane Organizatorowi. 



2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres mailowy 
Uczestnika jak również opis reklamowanego zdarzenia. 

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania 
przez Organizatora. 

4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika 
w Zgłoszeniu. 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

2. Zwycięzcy Konkursu w Półrocznym Okresie Rozliczeniowym, którzy otrzymali Nagrody Główne, o których mowa w  § 
7 Regulaminu, na żądanie Organizatora, wezmą udział w evencie marketingowo-szkoleniowym organizowanym przez 
Organizatora i na jego koszt, w celu wykonywania, uzgodnionych z Organizatorem i we współpracy z nim, czynności 
marketingowych i/lub szkoleniowych, w tym na rzecz innych uczestników eventu. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Komisję Konkursową powołaną przez 
Organizatora. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie ani też 
żaden inny środek zaskarżenia. Niniejsze postanowienie nie narusza uprawnień związanych z dochodzeniem roszczeń 
wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i 
inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: 
https://sunroof.se/pl/regulaminy może być zmieniony poprzez udostepnienie zmiany pod adresem, o którym mowa w niniejszym 
ustępie. Zmiana wchodzi w życie w terminie 7 dni od jej udostępnienia i nie ma wpływu na czynności w ramach Konkursu, 
dokonane przez wejściem w życie. 


