
 

 

 

 

 

 
 

 FORMULARZ REJESTRACYJNY 
 

Prowadzisz wyspecjalizowaną firmą zajmującą się systemami PV? Korzystasz z naszych 

falowników fotowoltaicznych KOSTAL? Jeśli tak, to możesz zostać Certyfikowanym Instalatorem 

KOSTAL i skorzystać z następujących korzyści: 

 Opublikuj dane kontaktowe swojej firmy na specjalnej mapie wyszukiwania instalatorów w naszej witrynie internetowej 

 Uzyskaj dostęp do naszych webinarów, 

 Certyfikat i logo „KOSTAL Certified Installer“ 

 Cyfrowe obrazy KOSTAL do wykorzystania na Twojej stronie www. 

 Darmowa dostawa broszur I kart katalogowych  

 Zyskuj środki na koncie w sklepie internetowym KOSTAL i udziel 5-letniej gwarancji swoim klientom, 
uczestnicząc w inteligentnej gwarancji KOSTAL 

 Bądź zawsze na bieżąco z wszystkimi produktami KOSTAL poprzez newsletter KONNEX 

 
Co musisz zrobić 

Zarejestrować przynajmniej 1 inwerter w portalu KOSTAL Solar 

Założyć konto w sklepie internetowym KOSTAL 

Zapisać się do naszego newslettera KONNEX 

Wziąć udział w seminarium / seminarium internetowym dla certyfikowanych instalatorów co 24 miesiące 

Wyrazić zgodę na wykorzystanie Twoich danych podczas wyszukiwania instalatorów w serwisie KOSTAL 

 
***************************************************************************************************************************************** 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody: 
Chciałbym zostać „ KOSTAL Certified Installer” i zgadzam się z powyższymi wymaganiami. 
Ponadto wyrażam zgodę na publikację moich danych w Wyszukiwarce Instalatorów na stronie internetowej KOSTAL Solar 
Electric w następujący sposób, do odwołania. O wszelkich zmianach będę na bieżąco informował KOSTAL.. 

 

Data for Disclosure on the KOSTAL Solar Electric Website* 

Company  

Street / Nr.   

Postal code / City / Country    

Phone number incl. area code  

Email address  

URL Website  

VAT No.: (not displayed on the Installer Search)  

* Prosimy o wypełnienie tej tabeli w języku angielskim 

 

 
KOSTAL Newsletter KONNEX – News about KOSTAL – Stay up-to-date: 

 

☐ Chciałbym zapisać się do Newslettera KOSTAL KONNEX i oczekuje zaproszenia drogą mailową. 

 
Możesz też w dowolnym momencie zarejestrować się do newslettera w naszym sklepie internetowym KOSTAL Solar  
shop.kostal-solar-electric.com/en/. 

 
Dane osobowe będą przechowywane przez KOSTAL Solar Electric GmbH zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i 

zgodnie z naszymi  Privacy Statement. Odwołanie jest możliwe w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail sales-

solar@kostal.com. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Dane można wyszukiwać i przechowywać na całym świecie za pośrednictwem Internetu, a firma KOSTAL Solar Electric 

GmbH nie ma wpływu na ich przetwarzanie. 
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Conditions of use for 

KOSTAL images and text 
 
Informacja o prawach autorskich oraz możliwości wykorzystywania materiałów 
 

Obrazy i tekst KOSTAL podlegają prawom autorskim. Wykorzystanie dostarczonych obrazów, szkiców, tekstu itp. Jest 
dozwolone pod następującymi warunkami. 

 
. Obrazy i tekst KOSTAL są używane na własne ryzyko użytkownika. 

Dostarczone przez KOSTAL obrazy I teksty mogą być wykorzystywane do celów: 

Produkcja broszur I ulotek 

Prezentacja na stronie firmowej 

Wizualna reprezentacja współpracy np. Na targach 

Dostarczone obrazy i tekst mogą być używane tylko do własnego użytku; kopiowanie i 

rozpowszechnianie jest zabronione. 

Obrazy, szkice, teksty itp. Nie mogą być modyfikowane bez wyraźnej zgody 

firmy KOSTAL i muszą pozostać niezmienione w ramach ogólnego kontekstu. 

Obrazy i teksty KOSTAL mogą być wykorzystywane bezpłatnie.  

Dostarczone obrazy i tekst KOSTAL mogą być używane przez czas nieokreślony. KOSTAL zastrzega 

sobie jednak prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez podania powodów. 

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że używane są tylko aktualne obrazy, 

szkice, tekst itp. KOSTAL zaleca sprawdzanie tego przynajmniej raz w roku. 

Po publikacji KOSTAL otrzymuje materiał referencyjny jako informację o użytkowaniu. 

 

Wszelkie zasady odbiegające od tych warunków muszą być wcześniej uzgodnione na piśmie. 
 
Proszę wypełnić formularz bezpośrednio w pliku PDF, a żądane obrazy i tekst zostaną natychmiast dostarczone. 
 
 

Przeznaczenie 

 
 

 
Data / Miejsce Nazwisko osoby uprawnionej do podpisania  

(drukowanymi literami) 
Ten dokument został stworzony cyfrowo i jest ważny bez podpisu 
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Click here to send this form to piko-training-pl@KOSTAL.com 
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