Regulamin

Promocji „Voucher na Ekogroszek”

§ 1. Postanowienia ogólne

§ 2. Zasady i czas trwania Promocji

1. Organizatorem Promocji „Voucher na Ekogroszek”
(zwanej dalej: „Promocją”) jest TAURON Wydobycie
S.A. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
43- 600 zwany dalej „Organizatorem”.
2. Partnerem Promocji jest TAURON Sprzedaż sp.
z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Łagiewnickiej 60,
30- 417, NIP: 6762337735, REGON: 120378027, KRS:
0000270491 zwana dalej: „Partnerem”.
3. Regulamin określa zasady otrzymania przez Uczestników
Vouchera.
4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
4.1 Uczestnik – konsument (osoba fizyczna, w stosunku
do której zastosowanie ma ustawa z dnia 30 maja
2014 roku o prawach konsumenta, Dz.U z 2020 r.,
poz. 287 ze zm. ), który w trakcie trwania Promocji
założy Konto w Sklepie Internetowym Organizatora.
4.2 Sklep Internetowy – platforma zakupowa
prowadzona przez Organizatora pod adresem:
tauron.pl/ekogroszek
4.3 Konto – nowe konto założone (z uwzględnieniem
zapisów „Regulaminu sklepu internetowego”,
dostępnego na stronie tauron.pl/ekogroszek)
w Sklepie Internetowym przez Uczestnika w trakcie
trwania Promocji, w którym gromadzone są m.in.:
podane przez Uczestnika dane kontaktowe,
informacje
o
dokonywanych
transakcjach,
umożliwiające zakup TAURON Ekogroszku lub
Ekogroszku Jaret Plus. Konto musi posiadać nowy
adres e – mail. Przez nowe adresy rozumie się
takie, które nie figurują jeszcze w bazie Sklepu
Internetowego na dzień wypełnienia Formularza
rejestracyjnego.
4.4 Formularz rejestracyjny – formularz dostępny
w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie
Konta.
4.5 Voucher – kod rabatowy o wartości 50 zł brutto do
wykorzystania na zakupy w Sklepie Internetowym.
Każdy Voucher to unikalny kod z określoną datą
ważności.
5. Promocja nie jest „grą losową”, w tym w szczególności
„loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, czy „loterią
fantową”, których wynik zależy od przypadku
(przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 847 ze zm.).

1. Promocja rozpoczyna się w dniu 22 czerwca 2020 r.
i trwa do momentu wyczerpania puli Voucherów, ale nie
dłużej niż do dnia 31 października 2020 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu
obowiązywania Promocji.
3. Liczba Voucherów przewidzianych w Promocji to
4000 (słownie: cztery tysiące) sztuk. Po wyczerpaniu
puli Voucherów zostanie zablokowana możliwość
otrzymania Vouchera podczas rejestracji Konta w Sklepie
Internetowym.
4. Warunkiem otrzymania Vouchera jest:
4.1 skuteczne założenie przez Uczestnika Konta
w Sklepie w okresie trwania Promocji - prawidłowe
wypełnienie Formularza rejestracyjnego, skutkujące
założeniem Konta w bazie Sklepu Organizatora,
4.2 udzielenie wszystkich zgód marketingowych dla
Organizatora oraz Partnera
4.3 zapoznanie
się
z
Klauzulą
informacyjną
Organizatora i Partnera, zawierającą zasady
przetwarzania danych osobowych i akceptacja jej
zapisów
5. Vouchery będą przyznawane według kolejności zgłoszeń,
tzn. liczy się moment, w którym Uczestnik dokona
ostatniej czynności z wymaganych, a wskazanych w ust.
4 powyżej.
6. Voucher może być wykorzystany do 31 Października
2020 r.
7. Uczestnik może otrzymać tylko jeden Voucher na
zakładane Konto w Sklepie Internetowym, przy czym
Voucher może przekazać innemu konsumentowi (osobie
fizycznej, w stosunku do której zastosowanie ma ustawa
z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta), który
wykorzysta Voucher podczas zakupów na swoim nowo
założonym lub istniejącym koncie. W ramach Promocji
jeden konsument może wykorzystać tylko jeden Voucher.
8. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i bezpłatne.
Zakładając Konto Uczestnik potwierdza, że zaakceptował
Regulamin Promocji, Regulamin Sklepu Internetowego
i wyraża zgodę na zasady Promocji opisane
w Regulaminie.
9. Voucher zostanie wysłany Uczestnikowi na wskazany
przez niego w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail
w dniu spełnienia ostatniego z warunków uprawniających
do uzyskania Vouchera, o których mowa w ust. 4.
Po otrzymaniu Vouchera, Uczestnik może złożyć
zamówienie w Sklepie Internetowym na zakup TAURON
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Ekogroszku lub Ekogroszku Jaret Plus. Rabat 50 zł
zostanie odliczony od wartości pierwszej palety dodanej
do zamówienia, po wpisaniu w polu do tego wskazanym
kodu rabatowego z Vouchera. W przypadku zakupu
większej ilości palet cena pozostałych palet pozostanie
bez zmian, całkowity możliwy rabat to 50 zł brutto.
10.Udział w Promocji wyklucza skorzystanie z innych kodów
rabatowych w ramach jednego zamówienia.
11. Organizator
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
niedostarczenie Vouchera ze względu na błędne lub
nieprawdziwe dane, wskazane przez Uczestnika na
etapie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
12.Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany
Vouchera na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
13.W przypadku gdy Uczestnik w okresie trwania Promocji
nie spełni warunków otrzymania Vouchera opisanych
w ust.4, nie otrzyma Vouchera z tytułu założenia nowego
konta i nie będzie możliwe uzyskanie go w późniejszym
czasie.
§ 3. Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Wszelkie reklamacje, wynikające z Promocji należy
składać do Partnera w wybrany sposób:
1.1 Pisemnie na adres TAURON Wydobycie S.A., ul.
Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem:
„Reklamacja – Promocja Voucher na Ekogroszek”
lub
1.2 Pocztą elektroniczną na adres: sklep@sklep.tauron.
pl, z tytułem „Reklamacja – Promocja Voucher na
Ekogroszek”.
2. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie tauron.pl/
ekogroszek
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje
się odpowiednie zapisy kodeksu cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
Regulaminu, przy czym nie pozbawia to Uczestników
praw nabytych wcześniej. Regulamin jest dostępny
na stronie tauron.pl/ekogroszek. Zmiany Regulaminu
wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej
stronie.
5. Regulamin obowiązuje od 22.06.2020
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