Regulamin promocji
„Teraz kupujesz - latem zyskujesz”
ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1) Promocja pod nazwą „Teraz kupujesz - latem zyskujesz” zwana dalej „Promocją” świadczona jest przez
TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, kod 43-600, KRS: 0000228587,
NIP: 632-18-80-539, REGON: 240033634, zwaną dalej: „Organizatorem”.
2) Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z Promocji przez Klientów, którzy spełnią wszystkie warunki
uprawniające do skorzystania z niej, określone w Rozdziale II Regulaminu.
3) Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Klient – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca
u Organizatora zakupu węgla, niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub
zawodową.
b) POK – Punkt Obsługi Klienta. Organizator sprzedaje węgiel w Promocji poprzez POK zlokalizowane
w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie przy ul. Sulińskiego 2, w Zakładzie Górniczym Janina
w Libiążu przy ul. Górniczej 23 (wjazd od ul. Krakowskiej) oraz w Zakładzie Górniczym Brzeszcze
w Brzeszczach przy ul. Leśnej.
c) Węgiel - sortymenty grube, średnie w tym ekogroszki (luzem i workowane).
d) Cena regularna – cena węgla obowiązująca w dniu zakupu węgla z Promocją w POK, tj. w okresie od
1 lipca do 15 sierpnia 2019 r.
ROZDZIAŁ II.
ZASADY ŚWIADCZENIA PROMOCJI.
1) Prawo do skorzystania z Promocji nabywa Klient, który spełni łącznie poniższe warunki:
a) dokona skutecznego zakupu minimum 2 ton węgla w ramach jednego zamówienia w POK w okresie od
01 lutego do 28 lutego 2019 r. Numer wystawionej faktury będzie stanowił kod rabatowy i potwierdzenie
możliwości skorzystania z gwarantowanego rabatu kwotowego w okresie od 1 lipca do 15 sierpnia
2019 r.
b) zaakceptuje Regulamin.
2) W wyniku spełnienia warunków wskazanych w ust. 1), Klient uzyskuje prawo do nabycia przy kolejnym
zakupie – w okresie, o którym mowa w ust. 3), węgla z gwarantowanym rabatem od Ceny regularnej
w kwocie 40,00 zł brutto (w tym VAT)/tonę dla liczby ton węgla odpowiadającej liczbie ton węgla wynikającej
z danego kodu rabatowego (faktury).
3)
Aby skorzystać z Promocji podczas ponownych zakupów w okresie od 1 lipca do 15 sierpnia 2019 r. Klient:
a) przekaże w POK nr faktury zakupowej dotyczącej węgla zakupionego w miesiącu lutym 2019 r., celem
potwierdzenia jego prawa do udziału w Promocji,
b) dokona skutecznego zakupu węgla w ilości minimum 1 tony. Maksymalna ilość węgla wynika
z pojedynczej transakcji zakupu węgla w lutym 2019 r., będącej podstawą do udziału w Promocji.
4) Maksymalnie w ramach Promocji można jednorazowo kupić 6 ton węgla i uzyskać maksymalny rabat
w wysokości 240,00 zł brutto (w tym VAT). Klient uprawniony do skorzystania z Promocji ma prawo do zakupu
w okresie od 1 lipca do 15 sierpnia 2019 r. innego rodzaju węgla niż zakupił w miesiącu lutym 2019 r., jednak
tylko z grupy sortymentów wyszczególnionych w Rozdziale I, ust. 3), lit. c).
5) Możliwe jest tylko jednokrotne wykorzystanie unikalnego kodu (numeru faktury) do zakupu węgla w Promocji.
Skorzystanie z kodu rabatowego uprawniającego do rabatu na większą liczbę ton węgla od tej, która została
zakupiona w ramach Promocji, pozbawia Klienta prawa do późniejszego wykorzystania tego kodu
rabatowego.
6) Korzystając z Promocji Klient może wykorzystać wyłącznie jeden rabat w ramach jednego zakupu. Klient
uprawniony jest do wykorzystania pozostałych kodów rabatowych przy innych zakupach.
7) W przypadku skorzystania z Promocji, Cena regularna zostanie pomniejszona o przyznany rabat.
8) Promocja łączy się z programem „Karta Dużej Rodziny” realizowanym przez Organizatora.
9) Promocja nie dotyczy odbiorów węgla na deputat pracowniczy.
ROZDZIAŁ III.
REKLAMACJE.
Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji lub zakupionego węgla należy kierować w formie określonej
w Informacji dla Konsumentów dostępnej na stronie www.tauron-wydobycie.pl/pok.
ROZDZIAŁ IV.
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU.
1) Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. i obowiązuje do 15 sierpnia 2019 r.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia Promocji, jak również do zmian
w Regulaminie, z zastrzeżeniem realizacji praw nabytych do tego czasu przez Klientów. O zmianach
Regulaminu, jak również o czasowym wstrzymaniu Promocji, Organizator informować będzie na stronie
www.tauron-wydobycie.pl i POK.
3) Regulamin dostępny jest przez cały czas obowiązywania Promocji na stronie www.tauron-wydobycie.pl i POK.
4) W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

