
WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ FG ENERGY

Drogi Użytkowniku, zapraszamy do zarejestrowania Konta oraz korzystania z naszych usług

za pośrednictwem aplikacji mobilnej FG Energy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi

warunkami korzystania z naszej aplikacji (dalej jako „Warunki” lub „Umowa”). Jeśli nie zgadzasz

się z którymkolwiek z warunków niniejszej Umowy, możesz przestać korzystać z naszych usług

w dowolnym momencie. Po zaakceptowaniu niniejszych Warunków uznamy, że zawarłeś z nami

umowę, a jednocześnie w pełni akceptujesz całą treść Warunków.

1. DEFINICJE

1.1. Użyte w niniejszych Warunkach pojęcia oznaczają:

1) Aplikacja (Aplikacja mobilna FG Energy) – oprogramowanie przeznaczone do instalacji na

urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz IOS, udostępnione do pobrania w sklepie

Google Play (dla systemów Android) lub App Store (dla systemów iOS), za pomocą którego

Użytkownik będzie miał możliwość zarządzania instalacjami fotowoltaicznymi zakupionymi

w FG Energy, które pozwoli Użytkownikowi w szczególności sprawdzać szczegóły umowy

zawartej z FG Energy oraz instalacji, dokonywać płatności z tytułu zawartej umowy

oraz wykonywać i monitorować zgłoszenie serwisowe.

2) Dostawca Aplikacji (FG Energy) – spółka pod firmą FG ENERGY Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-548) przy alei Pokoju 1, wpisana do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000846271, akta

rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości

2.250.000,00 zł, dla której został nadany numer NIP: 7322199821 oraz REGON: 386322629.

3) Konto – prowadzony dla Użytkownika w ramach Aplikacji profil, którego rejestracja wymaga

podania adresu e-mail i numeru telefonu oraz utworzenia hasła, w którym znajdują się dane

Użytkownika i informacje o jego działaniach w ramach Aplikacji, za pomocą którego

Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Aplikacji.

4) Użytkownik – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

dokonująca rejestracji Konta lub posiadająca zarejestrowane Konto.

2. UŻYTKOWNIK

2.1. Użytkownik może korzystać z Aplikacji pod warunkiem, że wyraża zgodę na zawarcie

niniejszej Umowy. Jeśli Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki i korzysta z Aplikacji w imieniu

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jednocześnie

oświadcza i gwarantuje, że jest do tego upoważniony i ma prawo zobowiązać taki podmiot

niniejszymi Warunkami. Użytkownikiem bezpośrednio korzystającym z usług za pośrednictwem

Aplikacji może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
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3.1. Aplikacja została przygotowana na zlecenie FG Energy i jest chroniona prawami własności

intelektualnej. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych za pośrednictwem

Aplikacji, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, loga

i logotypu Aplikacji, a także wchodzących w skład Aplikacji elementów graficznych, słownych

i słowno-graficznych, oprogramowania Aplikacji oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają
ochronie prawnej i przysługują FG Energy lub podmiotom, z którymi FG Energy zawarła stosowne

umowy.

3.2. Dostawca Aplikacji podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego

działania Aplikacji, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się
usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone

przez Użytkowników lub stwierdzone przez Dostawcę Aplikacji.

3.3. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dostarczane przez niego treści przekazywane w ramach

Aplikacji nie naruszają praw osób trzecich, w tym jakichkolwiek praw wyłącznych, w szczególności

takich jak prawa autorskie.

3.4. Korzystanie z Aplikacji odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych

zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów

polskiego prawa powszechnie obowiązującego w zakresie zasad przetwarzania danych

osobowych.

3.5. Dane osobowe Użytkownika korzystającego z Aplikacji będą przetwarzane zgodnie z Polityką
Prywatności i Ochrony Danych Osobowych w Aplikacji Mobilnej FG Energy. Aktualna treść
polityki jest publikowana w języku polskim, na stronie internetowej

FG Energy pod adresem: https://fgenergy.pl/. Akceptacja niniejszych Warunków jest

równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji polityki prywatności.

4. REJESTRACJA KONTA

3.1. Dokonując rejestracji Konta Użytkownik wyraża zgodę na podanie prawdziwych danych

osobowych. Informacje te są konieczne, aby korzystać z usług FG Energy za pośrednictwem

Aplikacji oraz odzyskać utracone hasło do Konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność
za utratę danych do Konta z powodu podania nieprawdziwych danych rejestracyjnych.

W sytuacji podania nieprawdziwych danych przez Użytkownika, FG Energy nie ponosi

odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych i ma prawo zawiesić lub usunąć
konto Użytkownika.

3.2. W celu zarejestrowania Konta należy pobrać Aplikację na urządzenie końcowe, wypełnić
formularz rejestracyjny, przechodząc przez kolejne etapy rejestracji zgodnie z wyświetlanymi

Użytkownikowi komunikatami, w tym wskazując adres e-mail oraz numer telefonu.

3.3. Rejestracji Konta w Aplikacji można dokonywać przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni

tygodnia.

3.4. Po rozpatrzeniu i weryfikacji zgłoszenia rejestracji Użytkownika w Aplikacji, automatycznie

tworzone jest Konto Użytkownika.

5. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

2

https://fgenergy.pl/


4.1. Użytkownikowi nie wolno używać Aplikacji do jakichkolwiek celów niezgodnych z Warunkami lub

przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4.2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

1) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, a w szczególności

do niepodejmowania działań mających na celu ingerowanie lub usuwanie danych innego

Użytkownika, polegających na wysyłaniu wirusów lub spamu, jak również jakichkolwiek

innych działań zakłócających lub obciążających Aplikację,

2) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Aplikacji w taki sposób, aby nie dochodziło
do kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami własności

intelektualnej elementów Aplikacji, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii,

obrazów, rysunków, ikon, opisów i znaków towarowych,

3) niedostarczania do Aplikacji treści o charakterze bezprawnym,

4) niekorzystania z Aplikacji, w sposób, który może spowodować szkodę po stronie FG Energy.

4.3. Aplikacja przeznaczona jest dla urządzeń mobilnych (smartfonów i tabletów) z systemami

operacyjnymi Android i iOS, posiadającymi dostęp do sieci Internet. FG Energy nie gwarantuje

poprawnego działania Aplikacji na innych niż określone w zdaniu poprzednim systemach

operacyjnych, a także na innych urządzeniach.

6. USŁUGI (FUNKCJONALNOŚCI) OFEROWANE W RAMACH APLIKACJI

5.1. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi zarządzanie posiadanymi instalacjami fotowoltaicznymi

zakupionymi w FG Energy, a w szczególności umożliwia sprawdzanie szczegółów umowy oraz

instalacji, dokonywanie płatności z tytułu zawartej umowy oraz wykonywanie i monitorowanie

zgłoszeń serwisowych.

5.2. Aplikacja umożliwia wyświetlanie szczegółów instalacji fotowoltaicznych przypisanych do

Użytkownika, takich jak:

1) status instalacji,

2) moc instalacji,

3) lokalizacja,

4) produkcja w dniu bieżącym w kWh, z podziałem na każdy dzień z osobna, na miesiące z

osobna, na lata oraz od uruchomienia instalacji,

5) data montażu instalacji,

6) przychody z tytułu wyprodukowanej energii – produkcja w kWh * średnia cena energii

elektrycznej w danej lokalizacji,

7) dane dotyczące produkcji energii z możliwością sprawdzania według dat wstecznych

8) wykres (produkcja dzienna, miesięczna, roczna),

9) pogoda na najbliższe 7 dni wraz z prognozowaną produkcją energii oraz opisem

rekomendowanych działań.

5.3. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi dodanie instalacji oraz zmianę kontekstu instalacji

Użytkownikom, którzy posiadają więcej niż jedną instalację.

5.4. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi wyświetlenie listy umów (instalacji) oraz szczegółów umowy

wraz z jej statusem, takich jak:

1) etap umowy,

2) parametry umowy (kwota należności, data zawarcia, moc zakupionej instalacji, wybrany

pakiet, komponenty, itd.),
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3) finansowanie,

4) status opłacenia należności

5) daty istotne (finansowania, wysyłki, montażu, wniosku składanego do OSD, itd.)

5.5. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi wyświetlenie listy dokonanych wpłat, zaległości

i nadchodzących terminów płatności z tytułu zawartych umów.

5.6. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi przejście do bramki płatniczej, ułatwiając dokonanie zapłaty

zaległych lub nadchodzących należności.

5.7. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi wyświetlenie listy zgłoszeń serwisowych dotyczących

instalacji Użytkownika oraz statusu zgłoszenia, numeru zgłoszenia, szczegółów zgłoszenia, listy

komentarzy do zgłoszeń serwisowych oraz numeru telefonu do osoby zajmującej się zgłoszeniem.

5.8. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi dodawanie komentarzy do zgłoszeń serwisowych.

5.9. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi odbiór powiadomień PUSH oraz e-mail, a także umożliwia

włączanie i wyłączanie powiadomień zgodnie z preferencjami Użytkownika.

5.10. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi wyświetlenie listy powiadomień z podziałem na typy

powiadomień (np. serwis, umowa, płatności).

5.11. Aplikacja powinna wyświetlać kontakt do Contact Center FG Energy.

7. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG I USUNIĘCIE KONTA

6.1. Dla usług świadczonych w ramach Aplikacji nie określa się minimalnego czasu ich trwania.

6.2. Użytkownik może zrezygnować z usług świadczonych w ramach Aplikacji w każdym czasie,

składając do FG Energy prośbę o usunięcie jego Konta. Prośbę, o której mowa w zdaniu

poprzedzającym Użytkownik może złożyć za pośrednictwem Aplikacji lub w inny sposób

kontaktując się z FG Energy, w szczególności mailowo pod adresem: biuro@fgenergy.pl.

6.3. W przypadku wykonania przez Użytkownika uprawnienia, o którym mowa w pkt. 7.2. powyżej

Konto Użytkownika zostanie niezwłocznie usunięte, a FG Energy zaprzestanie świadczenia usług

w ramach Aplikacji na rzecz Użytkownika.

6.4. We wszelkich sprawach związanych z rejestracją, utrzymaniem lub usunięciem Konta Użytkownik

może kontaktować się z Dostawcą Aplikacji przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia,

drogą mailową na adres e-mail: biuro@fgenergy.pl. FG Energy zobowiązuje się udzielić
Użytkownikowi odpowiedzi niezwłocznie, w standardowych godzinach pracy swojego

przedsiębiorstwa.

8. REKLAMACJE

7.1. W przypadku niezgodności usług świadczonych w ramach Aplikacji z Umową lub jakiegokolwiek

innego naruszenia praw Użytkownika mających związek z postanowieniami niniejszych

Warunków, należy powiadomić o tym Dostawcę Aplikacji, w szczególności mailowo pod adresem:

biuro@fgenergy.pl.

7.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Dostawcę Aplikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od

daty skutecznego złożenia, przy czym najpóźniej w tym terminie Dostawca Aplikacji może nadać
przesyłkę poleconą lub wysłać wiadomość e-mail stanowiące odpowiedź na reklamację.

7.3. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Dostawcy Aplikacji.

7.4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji i adres

e-mail, a także rodzaj naruszenia jego praw, do jakiego doszło.
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7.5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszych Warunków nie

ogranicza uprawnień Użytkownika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa

powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia

istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują właściwe przepisy

powszechnie obowiązującego prawa, o ile nie mogą być one zastąpione postanowieniami

Warunków.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. FG Energy nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne występujące

w urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej,

z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z

Aplikacji.

8.2. FG Energy nie ponosi odpowiedzialności za:

1) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi

okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie FG Energy;

2) skutki korzystania z Aplikacji przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym

prawem, postanowieniami Warunków lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;

3) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie

leżących po stronie Administratora okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym

lub infrastrukturalnym.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Aktualna treść Warunków jest publikowana w języku polskim, na stronie internetowej

FG Energy pod adresem: https://fgenergy.pl/.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FG Energy a Użytkownikiem, który jest

Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu zgodnie z postanowieniami przepisów

Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy

FG Energy a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu

ze względu na siedzibę FG Energy.

9.3. W przypadku zmian w niniejszych Warunkach Użytkownik zostanie poinformowany poprzez

powiadomienie wyświetlane w Aplikacji lub wysłane na adres e-mail Użytkownika, zawierające

wskazanie zmian oraz termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie

krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto nie

akceptuje nowej treści Warunków, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie FG Energy w

terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Warunków lub usunąć Konto. Brak akceptacji

zmienionych Warunków skutkuje rozwiązaniem Umowy.

9.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach zastosowanie mają przepisy

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) oraz przepisy ustawy.
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