
Regulamin naliczania i płatności Prowizji i Wynagrodzenia 
Definicje 

Art. 1 
Definicje pojęć użytych w Regulaminie 
a)  Regulamin- niniejszy Regulamin naliczania i płatności Prowizji i Wynagrodzenia  udostępniany na stronie www pod 
adresem domeny https://sunroof.se/pl/regulaminy ,stanowiący w aktualnym brzmieniu integralną część Umowy, 
b)  SunRoof Technology - SunRoof Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Roosevelta 
8, 90-056 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000789666, NIP 
7252290395, REGON: 383632393,  kapitał zakładowy 12 500 zł, w całości wpłacony, 
c)  Dystrybutor- każdy podmiot, który zawarł Umowę z SunRoof Technology, 
d)  Umowa – umowa zawarta przez SunRoof Technology, do której zgodnie z jej treścią ma zastosowanie niniejszy 
Regulamin, 
e)  Prowizja- należności od SunRoof Technology na rzecz Dystrybutora z tytułu określonych w Umowie czynności w 
zakresie pośredniczenia przy zawieraniu Kontraktów, 
f)  Wynagrodzenie- należności od SunRoof Technology na rzecz Dystrybutora z tytułu określonego w Umowie nabywania  
od Dystrybutora materiałów budowlanych i innych podobnych produktów pozostających w ofercie Dystrybutora, 
g)  Kontrakt– umowa dotyczącą Produktów lub  Usług zawarta przez SunRoof Technology w wyniku czynności 
Dystrybutora, o których mowa  w Umowie, w zakresie pośredniczenia przy zawieraniu Kontraktów,  
h)  Kalkulator SunRoof - narzędzie informatyczne udostępniane Dystrybutorowi przez SunRoof Technology na potrzeby 
Umowy, w szczególności ustalania rozliczeń związanych z Umową. 
i)  Produkty/Usługi – odpowiednio: produkty lub usługi dostarczane przez SunRoof Technology, znajdujące się w ofercie 
SunRoof Technology; 
, 
j)       Aktywna Część Produktu - fragment pokryć dachowych / fasad / elewacji oraz innych Produktów oferowanych przez 
SunRoof Technology odpowiedzialny za produkcję energii elektrycznej. Materiały wykorzystane do Aktywnej Części Produktu 
każdorazowo zostaną wskazane przez SunRoof Technology. 

Przedmiot Regulaminu 
Art. 2 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady naliczania i płatności,  na podstawie Umowy, Prowizji i Wynagrodzenia przez 
SunRoof Technology na rzecz Dystrybutora. 
2. Regulamin jest udostępniany na stronie www pod adresem domeny https://sunroof.se/pl/regulaminy i stanowi 
integralną część Umowy. 

Prowizja 
Art. 3 

1. Wysokość Prowizji wynosi  10% netto  ceny detalicznej netto  Aktywnej Części Produktu zgodnie z cennikiem Sunroof 
Technology aktualnym na dzień zawarcia Kontraktu,  z zastrzeżeniem ust. 2. Aktualny cennik, o którym mowa w niniejszym 
ustępie, będzie udostępniany na bieżąco za pośrednictwem Kalkulatora SunRoof i może być dowolnie, jednostronnie zmieniany 
przez SunRoof Technology. Zmiana cennika jest skuteczna z chwilą jej udostępnienia za pośrednictwem Kalkulatora SunRoof 
i nie stanowi to zmiany Regulaminu ani Umowy. 
2. Dystrybutor może proponować cenę niższą niż cena detaliczna Produktów i Usług wynikająca z cennika, o którym mowa 
w ust. 1,  rezygnując w ten sposób z części Prowizji, z tym zastrzeżeniem, że obniżenie takie może nastąpić maksymalnie do 
wysokości określonej za pośrednictwem  Kalkulatora SunRoof. . 
3. Prowizja przysługuje Dystrybutorowi w przypadku zawarcia  Kontraktu  , wskutek czynności Dystrybutora, w przypadku 
sprzedaży Produktów lub Usług do klienta Dystrybutora. 

Wynagrodzenie 
Art. 4 

1. Ceny materiałów budowlanych i pozostałych produktów dostarczanych przez Dystrybutora, stanowiące podstawę 
Wynagrodzenia,  będą ustalone przez SunRoof Technology i Dystrybutora na etapie zawierania Kontraktu i będą mogły podlegać 
zmianom każdorazowo na żądanie Dystrybutora po uprzedniej zgodzie SunRoof Technology. 
2. Ceny, o których mowa w ust. 1  nie będą miały wpływu na wysokość wynagrodzenia SunRoof Technology na podstawie 
Kontraktu. 



Zasady płatności 
Art. 5 

1. Prowizja będzie  wypłacana  Dystrybutorowi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu płatności na rzecz Sunroof Technology przez Klienta w 
wysokości 100% wynagrodzenia Sunroof Technology na podstawie Kontraktu oraz dostarczeniu wszystkich materiałów i 
produktów zakupionych przez SunRoof Technology od Dystrybutora w miejsce wyznaczone przez Sunroof Technology- jeśli 
zostały one zakupione.  
2. Wynagrodzenie z tytułu nabywania  od Dystrybutora przez SunRoof Technology materiałów budowlanych i innych 
podobnych produktów pozostających w ofercie Dystrybutora będzie płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez SunRoof 
Technology prawidłowo wystawionej faktury, z tym zastrzeżeniem, że faktura zostanie wystawiona po dostarczeniu wszystkich 
materiałów i produktów zakupionych przez SunRoof Technology od Dystrybutora w miejsce wyznaczone przez Sunroof 
Technology. 
3. Płatności za faktury będą realizowane na rzecz Dystrybutora wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których 
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – 
kredytowej, w której Dystrybutor jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez Dystrybutora działalnością 
gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy 
wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. W przypadku wskazania innego rachunku, termin 
zapłaty ulega zawieszeniu do czasu dostarczenia faktury z prawidłowo wskazanym numerem rachunku rozliczeniowego. Zapłata 
na rachunek inny niż wymagany, wskazany przez Dystrybutora, stanowi spełnienie świadczenia, nawet jeżeli SunRoof 
Technology wiedziała o niezgodności rachunku z wymogiem, o którym mowa w niniejszym ustępie. 

Zmiana Regulaminu 
Art. 6 

1. Regulamin może być jednostronnie zmieniony przez SunRoof Technology, bez podania przyczyny, poprzez doręczenie 
Partnerowi nowego lub zmienionego Regulaminu w formie pisemnej lub formie dokumentowej lub poprzez  udostepnienie 
nowego bądź zmienionego Regulaminu na stronie https://sunroof.se/pl/regulaminy. Nowy Regulamin lub jego zmiana wchodzą 
w życie, jeśli po doręczeniu lub udostępnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dystrybutor nie wypowie Umowy w 
najbliższym terminie wypowiedzenia. 
2. Dystrybutor ma obowiązek bieżącego i stałego monitorowania strony https://sunroof.se/pl/regulaminy pod kątem zmiany 
Regulaminu. 
 

 
 
 


