Regulamin naszej promocji
Poleć Nas R2

Definicje, którymi posługujemy się w regulaminie, mają takie samo znaczenie, jakie nadaliśmy im w Ogólnych warunkach
umowy kompleksowej dla konsumentów (OWU) oraz umowie na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Wyróżniamy je
poprzez pogrubienie.

Kiedy możesz skorzystać z naszej promocji
1.

Możesz skorzystać z naszej promocji, pomiędzy 1 czerwca 2022 roku a 30 czerwca 2023 roku.

2.

Możesz skorzystać z naszej promocji, jeśli łącznie spełnisz następujące warunki:
a)

zawrzesz z nami umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w okresie z pkt 1;

b)

opłacisz wszelkie należności, które wynikają z umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej;

c)

masz zawartą z nami umowę kompleksową i jesteś przyłączony do sieci dystrybutora Energa-Operator S.A;

d)

kwalifikujesz się do grupy taryfowej G zgodnie z taryfą dystrybutora;

e)

podasz swój numer telefonu, na który otrzymasz SMS-a z Kod polecenia;

f)

przekażesz Kod polecenia osobie zainteresowanej zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej od nas;

g)

podpiszesz protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej;

h)

zgodzisz się, abyśmy my oraz podmioty, które z nami współpracują (wskazane na www.energa.pl) przesyłały Ci
informacje handlowe na adres e-mail lub numer telefonu podane w umowie.

Jakie są zasady naszej promocji
3.

Kod polecenia jest ważny 6 miesięcy od daty otrzymania.

4.

O możliwości skorzystania z naszej promocji poinformujemy Cię podczas przedstawienia Ci oferty na dostawę i montaż
instalacji fotowoltaicznej.

Jakie są korzyści naszej promocji
5.

Jeśli skorzystasz z naszej promocji, otrzymasz od nas jednorazową premię w wysokości 500 złotych za każdą
zrealizowaną umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, do zawarcia której został wykorzystany Twój Kod
polecenia.

6.

Osoba, która skorzysta z Twojego Kodu polecenia, otrzyma jednorazową premię w wysokości 100 złotych.

7.

Skorzystać z Twojego Kodu polecenia może osoba, która:
a) ma zawartą z nami umowę kompleksową;
b) zawrze z nami umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem Twojego Kodu polecenia;
c) podpisze protokół odbioru wraz z potwierdzeniem, że przeszła szkolenie z obsługi instalacji fotowoltaicznej;
d) opłaci fakturę za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.

8.

Premię naliczymy Ci oraz osobie z Twojego polecenia w możliwie najszybszym terminie rozliczeniowym. Nie później
jednak niż trzy miesiące od momentu uzyskania statusu prosumenta.

9.

Premia to nagroda pieniężna, którą przyznamy poprzez:
a)

zwiększenie Twojego salda rozliczeniowego w systemie, w którym Cię rozliczamy, o 500 zł, ale nie więcej
niż o 2 000 zł,

b)

zwiększenie salda rozliczeniowego o 100 zł osobie, która spełni warunki z pkt 7.
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10. Kwota Premii będzie pomniejszać wartości faktur z tytułu umowy kompleksowej – do momentu aż wykorzystasz całą

Premię. Zasady księgowania, które określiliśmy w OWU wykluczają możliwość rozdysponowania Twojej kwoty Premii
w inny sposób.

Co jest jeszcze ważne
11. Premia nie jest wypłacana w innej formie niż określonej w pkt 10.
12. Wartość świadczeń w ramach naszej promocji jest zwolniona z opodatkowania [1].
13. Zastrzegamy sobie możliwość zakończenia naszej promocji w każdym czasie.
14. Możemy zmienić warunki naszej promocji, gdy:

a)

wprowadzimy nowe usługi i rozwiązania, które będą związane z obsługą naszej promocji;

b)

z przyczyn od nas niezależnych, nie będziemy mogli świadczyć Ci usługi w ramach naszej promocji.

Sprzedawca
ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców,
który jest prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000280916, NIP: 957-096-83-70, REGON 220418835, kapitał zakładowy (wpłacony w całości
372 533 800 zł.

[1] Wartość świadczeń w ramach sprzedaży premiowej nie przekracza progu 2 000 zł, który jest określony w art. 21 ust. 1 pkt
68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Bądźmy w kontakcie

energa.pl

załatwiaj swoje sprawy
przez internet!

555 555 505

koszt połączenia z infolinią wg stawek
Twojego operatora telefonicznego
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