REFERENCJE FIRMY FRONIUS

Cieszymy się, że zastosowali Państwo w swojej instalacji fotowoltaicznej produkty firmy Fronius cechujące się
wysoką jakością i długim okresem użytkowania.
Chcielibyśmy użyć Państwa instalacji fotowoltaicznej jako referencji w celu zainspirowania innych klientów do
zainwestowania z firmą Fronius w swoją przyszłość związaną z wykorzystaniem energii słonecznej.
Wykorzystując Państwa system fotowoltaiczny jako referencję, chcemy

Użyć istniejącej instalacji, aby pokazać możliwości zastosowań i instalacji produktów Fronius

Wspierać instalatorów systemów PV w wyborze, instalacji i obsłudze systemów fotowoltaicznych

Przyczynić się - zarówno Polsce, jak i na arenie międzynarodowej - do powszechnego korzystania z energii
słonecznej i promować wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Referencja może przybrać formę:

Drukowanego arkusza danych, np. do wykorzystania przez instalatora lub dystrybutora

Firmowej lub produktowej prezentacji

Prezentacji na stronie internetowej firmy Fronius i artykułu w formie informacji prasowej

Ulotek referencyjnych firmy Fronius

Raportów prasowych publikowanych w magazynach branżowych

Filmów
Chcielibyśmy użyć materiałów fotograficznych i informacyjnych o Państwa systemie fotowoltaicznym w celach
reklamowych i do opracowania profesjonalnych dokumentów referencyjnych. Chętnie udostępnimy Państwu te
dokumenty do ponownego użycia lub przechowania. Właściwe i profesjonalne przetwarzanie informacji ma
ogromne znaczenie dla firmy Fronius.
Należy dokładnie zapoznać się z załączoną „Deklaracją zgody na użycie referencji”, która dotyczy Państwa
instalacji fotowoltaicznej. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli pozwolą na Państwo na korzystanie z tych informacji.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Bulendą:
Tel: +48 (32) 621 07 00
Gsm: +48 (506) 450 520
E-mail: bulenda.agnieszka@fronius.com
Bardzo dziękujemy za wsparcie!
Zespół firmy Fronius
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ZGODA NA UŻYCIE REFERENCJI
dotycząca
Projektu: ...............................................................................................................................
("dalej System")
Ja, ……………………………………………………………………………………………….….(imię, nazwisko oraz adres)
(“dalej Partner”), jako właściciel i/lub upoważniony zarządca Systemu, jednoznacznie i nieodwołalnie oświadczam,
że zgadzam się aby zdjęcia / filmy / nagrania audio związane z Systemem, które zostały wykonane przeze mnie i /
lub przez firmę Fronius International GmbH i / lub jej spółki zależne (powszechnie zwane "Fronius") mogą być
używane wyłącznie przez firmę Fronius bez żadnych ograniczeń dotyczących miejsca, czasu lub treści. W
szczególności zgadzam się, aby zdjęcia / filmy / nagrania audio były wykorzystywane do działań public relations i w
celach reklamowych firmy Fronius (np. na jej stronie internetowej, za pośrednictwem Internetu, kanału YouTube,
DVD , CD, Energy/net, broszur reklamowych, katalogów, artykułów prasowych itp.)
Materiały przekazuję dobrowolnie i nieodpłatnie.
Firma Fronius udziela Partnerowi zgody na kopiowanie zdjęć wykonanych przez Fronius w oryginalnej formie i
oryginalnym kolorze (z wyłączeniem druków czarno-białych) w celach marketingowych; to pozwolenie może zostać
odwołane w dowolnym momencie. Te zdjęcia nie mogą być w tym kontekście zniekształcone, sfałszowane lub w inny
sposób niewłaściwie użyte.
Ten materiał fotograficzny / filmowy / audio może być przygotowany przez firmę Fronius lub w jej imieniu lub może
być dostarczony przez samego Partnera lub wyprodukowany na podstawie dostarczonych przez niego informacji, a
także na podstawie sprawozdań, oświadczeń i informacji wydanych przez Partnera w odniesieniu do wyżej
wymienionego Systemu.
Jeżeli Partner dostarczy materiały zdjęciowe / filmowe / audio / tekstowe lub inne tego rodzaju materiały, musi
upewnić się, że materiał nie jest przedmiotem praw osób trzecich, a także zwolnić z odpowiedzialności i uniewinnić
firmę Fronius w tym zakresie. Firma Fronius będzie uprawniona do wykorzystywania tych zdjęć / nagrań wideo /
audio w całości lub w częściach, w oryginalnej formie lub w postaci zredagowanej lub zmienionej w ramach wyżej
wymienionych działań marketingowych. Zakres praw użytkowania obejmuje również prawo do przeniesienia praw
użytkowania na partnerów kontraktowych Fronius oraz do wszystkich wersji językowych.
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Firma Fronius nie akceptuje żadnej odpowiedzialności teraz ani w przyszłości na przykład za pobieranie obrazów /
filmów / nagrań audio oraz za późniejsze korzystanie z tego materiału przez osoby trzecie.
Zezwolenie udzielane jest dobrowolnie. Nie wzajemnych roszczeń finansowych wobec stron.
Krótki opis zdjęć / nagrań:
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Dostarczone oświadczenia, sprawozdania i informacje:
...................................................................................................................................................................................

Porozumienie podlega wyłącznie prawu polskiemu, z wyłączeniem zasad kierowania do zasad dotyczących konfliktu
prawnego, a także z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów.
Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Fronius Polska Sp z o.o.,
ul. G. Eiffel’a 8, 44-109 Gliwice, Polska.

.........................................,

..........................................................................................

(Miejscowość, data)

(podpis Partnera)
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