
   
 

 

 
Regulamin promocji „Kup taniej węgiel z TAURONA i ogrzewaj bezpiecznie” 
 
ROZDZIAŁ I. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
1) Promocja pod nazwą „Kup taniej węgiel z TAURONA i ogrzewaj bezpiecznie” 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 Regulaminie, w tym w szczególności warunki opisane w Rozdziale II Regulaminu. 

3) Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
a) Promocja – usługa, która jest świadczona przez Organizatora po spełnieniu jej warunków, opisanych w niniejszym 

Regulaminie. 
b) Klient - konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca zakupu węgla  

w dedykowanych do tej promocji składach węglowych, niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub 
zawodową. 

c) Węgiel  - sortymenty grube, średnie, w tym ekogroszki (luzem i workowane) produkowane przez Organizatora  

w Zakładach Górniczych w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach. 
d) Cena regularna – cena węgla obowiązująca w dniu zakupu węgla z Promocją w składzie węglowym tj. w okresie od 2 marca 

do 30 kwietnia 2020 r. 
e) Skład węglowy – skład węgla należący do sieci sprzedaży węgla firm; PHU KOL-POL Jerzy Kołodziej Alwernia,  

PHU SYLMET Sylwia Wróbel Alwernia, BOSTAR sp. z o.o. Krzeszowice, TRESKO Skotnicki, Trębecki sp.j. Trzebinia, 

ADAMEX sp. z o.o. sp.k. Zator. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w Promocji biorą udział następujące składy: 

1. Alwernia, Krasickiego 22 (KOL-POL) 

2. Juszczyn, Juszczyn 710 (KOL-POL) 

3. Skawina, Piłsudskiego 21b (KOL-POL) 

4. Sosnowice, Paszkówka (KOL-POL) 

5. Alwernia, Fabryczna 11 (SYLMET) 

6. Krzeszowie, Zagrody 5 (BOSTAR) 

7. Regulice, Chrzanowska (BOSTAR) 

8. Tenczynek, dr. Wcisły (BOSTAR) 

9. Trzebinia, 1-go Maja 61 (TRESKO) 

10. Trzebinia, Kościuszki 59 (TRESKO) 

11. Zabierzów, Brzezie 13 (TRESKO) 

12. Wieprz, Wadowicka 16 (TRESKO) 

13. Bulowice, Krakowska 144 (TRESKO) 

14. Zator Podolsze, Ekologiczna 1 (ADAMEX) 

f) Czujnik – czujnik tlenku węgla (FireAngel CO-9B), będący przedmiotem Promocji opisanej w niniejszym regulaminie. 

  

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 składzie węglowym w okresie  

od 2 marca do 30 kwietnia 2020 r.,  

b) zaakceptuje  Regulamin. 
2) W wyniku spełnienia warunków wskazanych w ust. 1), Klient uzyskuje prawo do otrzymania jednej sztuki czujnika. Czujnik 

zostanie przekazany Klientowi w chwili dokonania skutecznego zakupu węgla przez pracownika Składu węglowego. Klient 
potwierdzi pisemnie odbiór Czujnika na Protokole zdawczo-odbiorczym. 

3) Z oferty Promocyjnej można skorzystać tylko raz. 
4) Promocja trwa do wyczerpania zapasów czujników. 
 
ROZDZIAŁ III. 
REKLAMACJE. 

1) Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy kierować do Organizatora na adres: TAURON Wydobycie SA, ul. Grunwaldzka 
37, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem „Zespół Marketingu”. 

2) Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego węgla należy kierować do firmy będącej właścicielem składu węglowego. 
 
ROZDZIAŁ IV. 
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU. 

1) Regulamin wchodzi w życie  z dniem 2 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania. 
2) Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia Promocji, jak również do zmianw 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. 

3) Regulamin dostępny jest przez cały czas obowiązywania Promocji na składach węglowych oraz na stronie www.tauron-
wydobycie.pl. 

4) W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Kodeksu cywilnego. 


