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Regulamin postępowania reklamacyjnego  

Unimot Energia i Gaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

 

I. Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady składania, przyjmowania  

i rozpatrywania reklamacji Klientów w zakresie usług dotyczących zamontowanej u Klienta instalacji 

fotowoltaicznej przez Unimot Energia i Gaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Gdańsku . Celem procedury reklamacyjnej jest rzetelne, sprawne i terminowe rozpatrywanie 

zgłoszonych przez Klientów reklamacji. 

II. Definicje 

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1. UEIG – Unimot Energia i Gaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. 

Cypriana Kamila Norwida 2, 80-280 Gdańsk, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie 

Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , numer  

KRS  0000088433, NIP 9730421440 , REGON: 970619205,  kapitał zakładowy  w wysokości 14 088 000,00 

zł; 

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

która dokonała zakupu usług świadczonych przez UEIG w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych; 

3. Regulamin – niniejszy regulamin postępowania reklamacyjnego; 

4. Wada – ujawniona wada fizyczna (niezgodność z umową) lub prawna usług świadczonych przez UEIG 

na rzecz Klienta. 

5. Reklamacja - zgłoszenie skierowane  przez  Klienta  pod  adresem  UEIG obejmujące zastrzeżenia 

dotyczące usług wykonanych przez UEIG na rzecz Klienta w zakresie instalacji fotowoltaicznej. Reklamacja 

zostanie tylko uznana jeżeli zostanie zgłoszona za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego 

na stronie www.aviasolar.pl 

III. Określenie zasad zgłaszania Reklamacji przez Klienta 

1. UEIG odpowiada za wady z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem pięciu lat  

(z możliwością przedłużenia okresu rękojmi o kolejne 5 lat - warunkiem przedłużenia okresu rękojmi jest 

uzyskanie przez Klienta pozytywnej weryfikacji instalacji dokonanej w ramach odpłatnego przeglądu, 

zrealizowanego w ostatnim roku podstawowego okresu obowiązywania rękojmi, zgodnie z zawartą 

umową) od dnia wydania Klientowi przedmiotu umowy lub odpowiednio w terminie obowiązywania 
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udzielonej przez UEIG gwarancji na wykonane usługi.  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć 

oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że UEIG niezwłocznie i bez 

nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. 

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez UEIG albo 

UEIG nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient nie 

może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

2. Jeżeli klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez UEIG usunięcia wady żądać 

wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że 

doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo 

wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez UEIG. Przy ocenie 

nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej 

wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość 

rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.  

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia 

wady. 

4.  Uprawienia Klienta w ramach Reklamacji wniesionej z tytułu udzielonej przez UEIG gwarancji na usługi 

montażu instalacji fotowoltaicznej określa specyfikacja warunków udzielonej gwarancji.  

5. Klient może dokonać zgłoszenia przez formularz reklamacyjny według swojego wyboru: 

- drogą korespondencji elektronicznej na adres reklamacje@aviasolar.pl  z dopiskiem „Reklamacja” 

- pisemnie na adres: Unimot Energia i Gaz Sp. z o. o., ul. Cypriana Kamila Norwida 2, Gdańsk 80-280 

- przez formularz na stronie internetowej www.aviasolar.pl. 

Formularz dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.aviasolar.pl  

6. Reklamacja w prawidłowej identyfikacji powinna zawierać następujące elementy: 

- oznaczenie Klienta (Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy, Pesel/NIP, Adres, e-mail, nr tel.); 

- określenie przedmiotu Reklamacji; 

- wskazanie okoliczności uzasadniających Reklamację (opis wad i okoliczności ich powstania); 

- wskazanie formy, w jakiej ma zostać udzielona odpowiedź na Reklamację (forma pisemna lub wiadomość 

elektroniczna); 

- w przypadku składania Reklamacji w formie pisemnej – czytelny podpis Klienta. 
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7. Jeżeli  Klient  nie  wskazał  oczekiwanej  formy  odpowiedzi  na  Reklamację,  UEIG udziela odpowiedzi 

w formie pisemnej lub elektronicznej według własnego wyboru. 

 

IV. Określenie zasad przyjęcia i rozpatrzenia Reklamacji przez UEIG 

1.  Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacyjnego, który dostępny jest na stronie 

internetowej www.aviasolar.pl 

2. Wyznaczony przez UEIG koordynator ds. reklamacji prowadzi raport reklamacyjny i w razie potrzeby 

uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji kontaktuje się z Klientem. 

3. Rozpatrzenie Reklamacji polega, w miarę potrzeby, na oględzinach przedmiotu usługi zrealizowanej na 

rzecz Klienta, identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności,  rozstrzygnięciu  problemu  zgłoszonego  

przez  Klienta  oraz  udzieleniu odpowiedzi na zgłoszoną Reklamację. 

4. UEIG ustosunkuje się do Reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania. Jeżeli klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył 

oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a UEIG nie ustosunkował 

się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.  

5. Odpowiedź na zgłoszoną Reklamację Klienta powinna zawierać następujące elementy: 

- informację o uznaniu bądź nieuznaniu (w całości lub w części) Reklamacji za zasadną wraz ze sposobem 

jej rozstrzygnięcia; 

- uzasadnienie merytoryczne (faktyczne i prawne); 

- w przypadku zwrotu należności - określenie wysokości kwoty podlegającej zwrotowi oraz informację o 

terminie i sposobie jej wypłaty; 

- pouczenie o prawie odwołania od sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji i terminie do wniesienia odwołania 

wynoszącym 14 dni od dnia otrzymania decyzji w tym przedmiocie; 

-  imię  i  nazwisko  oraz  podpis  pracownika  UEIG udzielającego  odpowiedzi  z podaniem stanowiska 

służbowego lub pełnionej funkcji.    

6. W  przypadku  uznania  przez UEIG zasadności  Reklamacji,  UEIG  podejmuje stosowne  działania  

zmierzające do usunięcia zgłoszonej w ramach reklamacji wady w terminie nie dłuższym niż 14 

(czternaście) dni roboczych od  pierwszego  dnia  roboczego  po  dniu  uznania  przez  UEIG  zasadności 

reklamacji. W razie konieczności ustala  się  wspólnie z Klientem  termin  przeprowadzenia  tych  działań  

biorąc pod   uwagę   opisany   przedmiot   Reklamacji,   oczekiwania   Klienta   oraz   bieżący harmonogram 

prac.  
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7. Z czynności podjętych u Klienta przez serwisanta UEIG, w ramach zgłoszonej reklamacji, sporządza się 

protokół wykonania czynności serwisowych, opatrzony podpisem serwisanta oraz Klienta.  

V. Określenie zasad przetwarzania danych osobowych przez UEIG 

1.Administratorem danych osobowych Klienta, przedstawiciela Klienta, osoby składającej reklamacje 

jest UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Cypriana Kamila Norwida 2, 80-280 

Gdańsk, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, 

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , numer  KRS  0000088433 , NIP 9730421440 

(dalej UEiG), e-mail: odo@unimot-eig.pl   

 

2. Dane osobowe będą przetwarzane:  

• w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 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 (RODO)); 

• w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu UEiG polegającego na ewentualnym ustaleniu, 

lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 

• dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na UEiG na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości — 

(art. 6 ust. 1 lit c RODO). 

 

3. Dane osobowe będą przekazywane:  

• podmiotom świadczącym na rzecz UEiG usługi niezbędne do realizacji umowy, takie jak usługi 

księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, usługi prawne, firmy ubezpieczeniowe, usługi 

montażowe, usługi naprawcze; 

• dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, 

programistycznym); 

• podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot.  

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

• trwania umowy; 

• do momentu ustania roszczeń;  

• do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie 

uzasadnionego interesu UEiG;  

• przez okres wynikający z przepisów prawa (w tym ustawy o rachunkowości).  

 

5. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
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względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku 

pod adres określony w pkt. 1. 

 

6. Osobie której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna 

On/Ona, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany 

przez umieszczenie przez UEIG na stronie głównej serwisu Internetowego www. aviasolar.pl wiadomości 

o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie 

głównej serwisu Internetowego przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie Klientów 

o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem 

zmienionego Regulaminu.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

mailto:biuro@unimot-eig.pl

