
  

                                                                       

 

Warunki programu partnerskiego 

spółki Solarity s.r.o., z siedzibą: Praha 6 - Dejvice, Vostrovská 787/45, kod pocztowy 160 00, REGON: 241 62 167, NIP: 

CZ24162167, wpisanej do rejestru handlowego przy Sądzie Grodzkim w Pradze, dział C, wpis 184409 

(zwanej dalej „SOLARITY“) 

 

Brzmienie obowiązujące od: 23.5.2022 

1. SOLARITY jest spółką handlową zajmującą się sprzedażą elektroniki i akcesoriów do elektrowni 

fotowoltaicznych zgodnie z aktualną ofertą (zwanych dalej „Towarem“). SOLARITY pragnie pogłębić relacje 

handlowe ze swoimi klientami poprzez program partnerski, którego warunki określono w niniejszym 

dokumencie. 

2. SOLARITY jest gotowa umożliwić swoim klientom kupującym Towar (zwanym dalej „Kupującym“) 

przystąpienie do programu partnerskiego i na tej podstawie udzielić im rabatu na kolejne zakupy, jeśli spełnią 

warunki określone w niniejszych warunkach. 

3. Program partnerski SOLARITY ma trzy poziomy: BRONZE/SILVER/GOLD, różniące się wysokością 

przyznawanego rabatu. Aby wejść na dany poziom programu partnerskiego, Kupujący musi odebrać od 

SOLARITY, na warunkach określonych wyżej, Towar o łącznej wartości co najmniej 30 000,- EUR (BRONZE), 

80 000,- EUR (SILVER), 300 000,- EUR (GOLD). 

4. Warunkiem przystąpienia do programu partnerskiego jest przedstawienie Listy planowanych 

transakcji/projektów związanych z przyszłymi dostawami, o ile takiego SOLARITY zażąda. Przystąpienie do 

programu partnerskiego na poziomach SILVER i GOLD jest ponadto uwarunkowane zawarciem umowy 

ramowej pomiędzy Kupującym i SOLARITY.  

5. SOLARITY zaznacza, że nie istnieje żaden tytuł prawny do przystąpienia do programu partnerskiego lub do 

przyznania jakiegokolwiek konkretnego rabatu na podstawie uczestnictwa w programie partnerskim, chyba że z 

umowy zawartej z SOLARITY wyraźnie wynika inaczej. Spółka SOLARITY ma prawo do wykluczenia 

Kupującego z programu partnerskiego w uzasadnionych przypadkach. Solarity ma prawo podjąć decyzję o 

niewłączeniu/wykluczeniu z programu partnerskiego lub o nieprzyznaniu rabatu szczególnie w przypadkach, 

gdy nastąpiło naruszenie stosunków umownych z Solarity ze strony Kupującego, lub gdy w poprzednich 

okresach nie zrealizowano przewidywanego wolumenu transakcji. 

6. SOLARITY zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany w dowolnym momencie warunków przystąpienia do 

programu partnerskiego i uczestnictwa w nim. 

 


