Regulamin Promocji
„Paleta na start”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wydobycie na bazie węgli wydobywanych przez
TAURON Wydobycie. Parametry jakościowe paliwa
dostępne są na stronie www.tauron.pl/ekogroszek.

1. Organizatorem Promocji „Paleta na start”, zwanej
dalej: „Promocją”, 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: „Organizatorem”.
2. Partnerem Promocji jest Rakoczy Stal Sp. z o.o.
z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. Mireckiego 5,
37-450, NIP: 8652418681, REGON: 180066692,
KRS: 0000511673, zwana dalej „Partnerem”.
3. Regulamin określa zasady i warunki skorzystania
z Promocji przez Klientów, którzy spełniają wszystkie
warunki
uczestnictwa
w
Promocji
określone
w Regulaminie, w tym w szczególności warunki opisane
w Rozdziale II Regulaminu.
4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Organizator – TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
b) Partner – Rakoczy Stal Sp. z o.o. realizująca sprzedaż
i montaż Urządzenia.
c) Klient – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego, który w czasie obowiązywania Promocji
dokona skutecznego zakupu wraz z montażem
Urządzenia.
d) TAURON Wydobycie – TAURON Wydobycie S.A.
z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, kod
43-600, KRS: 0000228587, NIP: 632-188-05-39,
REGON: 240033634.
e) Urządzenia – urządzenia grzewcze, produkowane
przez Partnera, wykorzystujące paliwo stałe do
wytwarzania energii cieplnej, służącej do ogrzewania
pomieszczeń lub podgrzewania ciepłej wody
użytkowej, których wykaz i specyfikacja zawarte są
w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
f) Paleta ekogroszku – 800 kg Tauron Ekogroszku
(40 worków po 20 kg).
g) Sklep Internetowy – platforma zakupowa
zlokalizowana pod adresem tauron.pl/ekogroszek,
poprzez którą Klient może zrealizować w ramach
Promocji zakup Palety ekogroszku.
h) Kod rabatowy – kod umożliwiający jednorazowy
zakup w Sklepie Internetowym w ramach Promocji
przez Klienta Palety ekogroszku za cenę 0,62 PLN
(słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) brutto wraz
z dostawą za kwotę 0,62 PLN (słownie: sześćdziesiąt
dwa grosze) brutto.
i) TAURON Ekogroszek – ekologiczne paliwo
węglowe przeznaczone do kotłów z automatycznym
podajnikiem,
produkowane
przez
TAURON

ROZDZIAŁ II
ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI
1. Z Promocji może skorzystać Klient, który:
a) dokona skutecznego zakupu Urządzenia za
pośrednictwem Organizatora lub bezpośrednio
u Partnera,
b) zaakceptuje w formie pisemnej u Partnera Regulamin
niniejszej Promocji, kwitując jednocześnie odbiór Kodu
rabatowego, zgodnie z zasadami przedstawionymi
przez Partnera.
c) dokona zakupu w Sklepie Internetowym – nie później
niż w czasie trwania Promocji – Palety ekogroszku,
wpisując jednocześnie w polu do tego wskazanym
kod widniejący na Kodzie rabatowym,
d) uiści zapłatę (na zasadach opisanych w Rozdziale III
Regulaminu) w wysokości 1,24 PLN (słownie: jeden
złoty dwadzieścia cztery grosze) brutto za Paletę
ekogroszku wraz z dostawą (0,62 PLN za dostawę
1 palety oraz 0,62 PLN za 1 Paletę ekogroszku),
e) dokona skutecznego zakupu Palety ekogroszku
przeznaczonego do celów opałowych przez
gospodarstwo domowe (co skutkuje tym, iż zakup ten
nie podlega opodatkowaniu akcyzą).
2. Każdy Kod rabatowy upoważnia do zakupu jednej Palety
ekogroszku wraz z dostawą za łączną cenę 1,24 PLN
brutto.
3. Klient może skorzystać z zakupu Palety ekogroszku
wraz z dostawą za łączną cenę 1,24 PLN brutto, tylko
i wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego
tauron.pl/ekogroszek.
ROZDZIAŁ III
ZASADY SPRZEDAŻY I DOSTAWY
PALETY EKOGROSZKU
Tauron Wydobycie sprzeda Klientowi Paletę ekogroszku
wraz z dostawą za 1,24 PLN brutto oraz dostarczy fakturę
z tytułu zakupu przez Klienta ww. towaru, jak również
dostarczy Paletę ekogroszku do miejsca dostawy podanego
podczas zakupu w Sklepie Internetowym. Należność
za towar i dostawę należy uiścić zgodnie z warunkami
określonymi przy sprzedaży w Sklepie Internetowym.
Zapłata będzie oznaczała zawarcie umowy sprzedaży
Palety ekogroszku za ww. cenę.
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ROZDZIAŁ IV
REKLAMACJE

ROZDZIAŁ V
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Urządzenia należy
wysyłać w formie pisemnej na adres: Rakoczy Stal
Sp. z o.o., ul. Mireckiego 5, 37-450 Stalowa Wola.
Odpowiedzialność Organizatora za Urządzenie jest
wyłączona.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące TAURON ekogroszku
należy kierować w formie określonej w Regulaminie
Sklepu Internetowego dostępnym na stronie tauron.pl/
ekogroszek.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2018 r.
i obowiązuje do 30 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania
promocyjnych Palet ekogroszku.
2. Regulamin dostępny jest przez cały czas obowiązywania
Promocji w siedzibie Organizatora, Partnera oraz na
stronie www.tauron.pl/ekogroszek.
3. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje
się odpowiednie zapisy Kodeksu cywilnego.

Oświadczam, że zapoznałem się
i akceptuję treść regulaminu

……………………………………………………….
Data i podpis Klienta
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