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Definicje, którymi posługujemy się w Regulaminie, mają takie znaczenie, jakie nadaliśmy im w umowie lub Ogólnych warunkach umowy. 

 

Kto może wziąć udział w Akcji 
1. Regulamin Akcji „Dobroczynna eFaktura” (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Akcji „Dobroczynna eFaktura” 

(dalej: „Akcja”). Akcja trwa od 1.06.2022 roku do 31.08.2022 roku. 

2. Możesz wziąć udział w Akcji, jeżeli: 

a) na dzień przed rozpoczęciem Akcji, masz zawartą z nami umowę; 

b) masz konto w elektronicznym biurze obsługi klienta - ENERGA24 (dalej: „ENERGA24”) lub założysz je w okresie trwania 

Akcji; 

c) otrzymujesz od nas faktury w formie papierowej; 

d) nie korzystasz z oferty, której regulamin zobowiązuje Cię do korzystania z faktur elektronicznych (m.in. Rozliczenia Rzeczywiste, 

Prąd bez ryzyka, Pakiet Zielonej Energii). 

 

Jakie są zasady naszej Akcji 
3. Aby wziąć udział w Akcji należy w okresie jej obowiązywania: 

a) mieć lub założyć konto w ENERGA24; 

b) aktywować usługę eFaktura poprzez formularz on-line dostępny w serwisie ENERGA24; 

c) wypełnić formularz zgłoszeniowy do Akcji www.energa.pl/dom/uslugi/efaktura/efaktura-dobroczynna, a w nim wskazać 

organizację, która ma otrzymać darowiznę od ENERGA-OBRÓT SA; 

d) zobowiązać się do korzystania z usługi eFaktura przez minimum 2 lata, poprzez złożenie oświadczenia w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

Co jeszcze jest ważne 
4. W ramach Akcji, ENERGA-OBRÓT SA przekaże darowiznę w wysokości: 

a) 10 zł na rzecz wskazanej przez Ciebie – z listy - organizacji, za pośrednictwem Fundacji Energa z siedzibą w Gdańsku przy  

al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk, numer KRS: 0000326853, 

b) 1 zł na rzecz akcji „Na pomoc Ukrainie”, którą prowadzi Fundacja Energa.  

Lista organizacji z lit. a) powyżej, jest dostępna w formularzu zgłoszeniowym. 

5. Środki z pkt 4 przekażemy, na rzecz wskazanej przez Ciebie organizacji oraz na rzecz pomocy Ukrainie, do 15.10.2022 roku, jeśli 

usługa eFaktura będzie aktywna na dzień 31.08.2022 roku. O przekazaniu środków poinformujemy Cię SMS-em. 

6. Wysokość darowizny wynosi 11 zł od każdej uruchomionej, w ramach umowy lub umów, eFaktury. Jeżeli w ramach jednej umowy – 

która obejmuje kilka punktów poboru energii - otrzymujesz kilka faktur papierowych, aktywowanie usługi eFaktura, w ramach Akcji, 

będzie skutkowało odpowiednim zwielokrotnieniem wysokości darowizny o liczbę zmienionych faktur papierowych na eFaktury. 

7. Jeśli w okresie trwania Akcji, wyłączysz i aktywujesz ponownie usługę eFaktura, Twoje zgłoszenie nie zostanie uznane, a darowizna 

nie zostanie przekazana. 

8. Udział w Akcji jest bezpłatny i dobrowolny. 

9. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji. 

 

Organizator i sponsor Akcji 
 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.energa.pl/dom/uslugi/efaktura/efaktura-dobroczynna

