
 

REGULAMIN KONKURSU  
„Kupuj FoxESSa w Menlo i wygraj wycieczkę do Chin” 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa 
w konkursie pod nazwą „Kupuj FoxESSa w Menlo i wygraj wycieczkę do 
Chin” dedykowanego dla Klientów Menlo Electric („Konkurs”), którzy kupili 
produkty FoxESS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

2. Sponsorem i fundatorem nagród w konkursie jest FoxESS Polska spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Stanisława Konarskiego 18C (44 - 100 
Gliwice), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000877566, posiadająca NIP 9691644614 oraz REGON 
387892323 („Fundator”). 

3.  Organizatorem niniejszego konkursu jest Menlo Electric S.A. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Rejestr pod numerem KRS 0000917564, NIP 5272829241, REGON 368839890 
(„Organizator”). 

4. Nagroda w konkursie są 4 bilety na 7-dniową wycieczkę do Chin. Podczas pobytu 
zwycięzcy zwiedzą między innymi główną siedzibę firmy FoxESS. 

5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 
08.03.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 10 października o godzinie 10:00 poprzez 
publikację wyników Konkursu na stronie Menlo Electric (www.menloelectric.com)  
oraz  na prowadzonych przez spółkę kontach w social mediach. 

7. Konkurs może zostać zakończony przez Organizatora przed terminem jego trwania 
z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, o czym Organizator 
poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.menloelectric.com. 

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora 
oraz Fundatora, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez 
„członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez 
„pracowników” rozumie się także osoby wykonujące w sposób stały usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej. 

9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

§2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność 
gospodarczą na terenie Unii Europejskiej w zakresie sprzedaży i montażu 
fotowoltaiki, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie przez 
Organizatora („Uczestnik”), na zasadach określonych w Regulaminie. 
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2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
A. Zakup produktów FoxESS w Menlo Electric w czasie objętym Konkursem, tj. w 

okresie od 08.03.2023 roku do 30.09.2023 roku; 
B. W y p e łn i e n i e i p r z e s ł a n i e a n k i e t y k o n k u r s o w e j n a a d r e s : 

info@menloelectric.com  (ankieta dostępna jest na stronie Menlo Electric 
www.menloelectric.com  oraz prowadzonych przez spółkę kontach w social 
mediach) 

C. Przesłanie na adres info@menloelectric.com  odpowiedzi na dwa pytania 
konkursowe zawarte w powyższej ankiecie, których treść brzmi:  

1. Dlaczego zdecydowałaś/zdecydowałeś się na współpracę z Menlo 
Electric?; 
2. Dlaczego wybrałaś/wybrałeś produkt marki FoxESS?; 

D. Przedstawienie, poprzez przesłanie skanu na adres info@menloelectric.com, 
dowodu zakupu (faktura VAT) falownika FoxESS, zakupionego nie wcześniej 
niż przed dniem 08.03.2023 r. i nie później niż do dnia 30.09.2023 r. 

3. Wykonanie działań opisanych w §2 ust. 2 Regulaminu powyżej jest jednoznaczne z 
wyrażeniem zgody na udział w Konkursie i oświadczeniem o akceptacji 
Regulaminu, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez firmę Menlo 
Electric danych osobowych do celów związanych z konkursem oraz 
wykorzystaniem przez Organizatora przesłanej  odpowiedzi w dowolnym czasie. 

4. Organizator informuje zgłaszającego o zakwalifikowaniu do Konkursu 
niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia, przesyłając informacje na adres e-mail 
Uczestnika, z którego dokonane zostało zgłoszenie. 

5. Organizator uprawniony jest: 
(i) odmówić zakwalifikowania zgłaszającego do udziału w Konkursie w sytuacji, 

gdy:  
(a) zgłoszenie zostanie przesłane po upływie terminu wyznaczonego na 
przesyłanie zgłoszeń;  
(b) zgłoszenie nie zawiera elementów wskazanych w Regulaminie;  
(c) zgłaszający nie zaakceptował postanowień Regulaminu, bądź narusza jego 
postanowienia, w szczególności nadesłana recenzja lub opinia narusza 
przepisy prawa; 

(ii) wykluczyć zakwalifikowanego Uczestnika z udziału w Konkursie w sytuacji, 
gdy Uczestnik:  
(a) nie wykonuje lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,  
(b) nie zakupił falownika zgodnie z Regulaminem lub odstąpił od umowy jego 
nabycia. 

5. Wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie nie wymaga dla swej skuteczności 
poinformowania o wykluczeniu. Decydujące o wykluczeniu jest niespełnienie 
przesłanek udziału w Konkursie. 

§3 
ZASADY KONKURSU 

1. Spośród Uczestników zakwalifikowanych do Konkursu, Organizator wybierze 
zwycięzców Konkursu przyznając łącznie 4 bilety na 7-dniową wycieczkę do Chin, 
kierując się następującymi zasadami: 
(i) Organizator w porozumieniu z Fundatorem, przyzna 2 bilety na 7-dniową 

wycieczkę do Chin, firmie lub osobie fizycznej prowadzącej działalność 
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gospodarczą, które zakupiły największą ilość sztuk produktów FoxESS w 
terminie objętym Konkursem; a także 

(ii) Organizator w porozumieniu z Fundatorem powoła komisję, która spośród 
przesłanych zgłoszeń/ankiet, przyzna 2 bilety na 7-dniową wycieczkę do 
Chin, firmie lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, której 
złożone odpowiedzi w ramach zgłoszeń/ankiet, spełniającym następujące 
kryteria:  
(a) merytorycznie uzasadniają dwa pytania wskazane w ankiecie, 
(b) odpowiedzi cechują się oryginalnością i kreatywnością opisu, 
(c) wywołują pozytywne ogólne wrażenie i ekspresję wypowiedzi Uczestnika; 
przy czym nie może to być ta sama osoba / podmiot, której przyznano bilety 
w ramach punktu (i) powyżej.  

2. Nagrodą w Konkursie jest ufundowanie przez firmę FoxESS Polska 7-dniowej 
wycieczki do siedziby głównej firmy w Chinach. 

3. Realizacja wycieczki nastąpi w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia wyników Konkursu. 
4. Nagroda wymieniona w §3 ust. 2 nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju 

ani na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść praw do 
otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

5. Zestawienie ocen recenzji Uczestników Konkursu przygotowane przez 
Organizatora jest niejawne i nie podlega udostępnieniu Uczestnikom Konkursu, 
jak i jakimkolwiek osobom trzecim. 

6. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz 
zdjęcia potwierdzającego odbiór nagrody na stronie Menlo Electric 
(www.menloelectric.com)  oraz prowadzonych przez spółkę kontach w social 
mediach. 

7. Zwycięzca w Konkursie wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia przez Organizatora 
dokumentującego otrzymanie nagrody, które to zdjęcie Organizator zamieści na 
swoich kontach w social mediach z informacją o realizacji wygranej. 

8. Rozstrzygnięcie Organizatora jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 

§4 
REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać drogą elektroniczną na 
adres e-mail Organizatora: info@menloelectric.com w ciągu 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia Konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, jak 
również dokładny opis i powód reklamacji. 

3. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji celowe jest podanie przez 
Uczestnika szczegółowego uzasadnienia reklamacji. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez 
Organizatora. 

5. Procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie narusza w żaden sposób 
uprawnień przyznanych Uczestnikowi Konkursu na mocy powszechnie 
obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze 
postępowania sądowego. 

§5 
ZMIANY REGULAMINU 
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1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym 
czasie i bez podania przyczyny. 

2. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, stają się one skuteczne począwszy 
od dnia udostępnienia przez Organizatora tekstu jednolitego Regulaminu poprzez 
jego publikację na stronie www.menloelectric.com  w miejscu publikacji Konkursu. 

§6 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane w oparciu i na 
zasadach obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. - o ochronie danych 
osobowych. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków 
wynikających z przeprowadzonego Konkursu oraz w celu rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji.  

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora 
tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród 
Uczestnikom. 

4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz 
usuwania.  

5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w momencie usunięcia 
danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie. 

6. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 
7. Naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych można zgłaszać Inspektorowi 

Ochrony Danych Osobowych Organizatora pod adresem e-mai l : 
info@menloelectric.com  

§7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2023 r. i obowiązuje przez cały okres 
trwania Konkursu. 

2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Menlo Electric 
(www.menloelectric.com). Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik 
powinien zapoznać się z jego treścią. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 
4. Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w 

tym samym czasie przez Organizatora. 
5. Jeżeli zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od publikacji wyników, 

Organizator ma prawo ponownie wybrać zwycięzcę spośród pozostałego grona 
Uczestników. O ponownym terminie publikacji wyników Organizator poinformuje 
na swojej stronie internetowej oraz na swoich kontach w social mediach. 

6. Uczestnik Konkursu bierze odpowiedzialność za poprawność podanych danych 
niezbędnych do uczestnictwa w Konkursie. 

http://www.menloelectric.com
mailto:info@menloelectric.com
http://www.menloelectric.com


 

7. Nagroda nie może być przedmiotem sprzedaży, aukcji internetowych i innych form 
czerpania korzyści przez zwycięzcę Konkursu. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 


