Regulamin promocji
Bonus dla zdrowia od TAURONA
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji „Bonus dla zdrowia od
TAURONA” zwanej dalej: „Promocją”, jest TAURON
Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul.
Barlickiego 2, 44-100 Gliwice albo TAURON
Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul.
Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, zwany dalej:
„Sprzedawcą” lub „TAURON”.
2. Regulamin określa zasady i warunki skorzystania
z Promocji dla Klientów, którzy spełniają wszystkie
warunki uczestnictwa w Promocji określone
w Regulaminie, w tym w szczególności warunki
opisane w §2 Regulaminu.
3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
3.1. Cennik Produktu Prąd z Elektrykiem 24H –
zbiór cen obowiązujący od daty zawarcia
umowy, zawierający usługę Elektryk 24H. Lista
cenników objętych Promocją jest dostępna na
stronie www.tauron.pl;
3.2. Elektryk 24H - usługa, świadczona w razie
problemów z wewnętrzną instalacją elektryczną
w miejscu PPE Klienta. Usługa świadczona jest
24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.
Szczegóły dotyczące usługi oraz zasady jej
świadczenia określa Regulamin Usługi Elektryk
24h, dostępny na stronie www.tauron.pl;
3.3. Klient TAURON – konsument z Obszaru
TAURON Dystrybucja, który zawrze umowę
kompleksową dostarczania energii elektrycznej
albo
konsument
z
poza
obszaru
dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja, który
wyrazi wolę zawarcia umowy sprzedaży energii
elektrycznej w ramach Cennika Produktu Prąd
z Elektrykiem 24H w terminie od 01.07.2015 do
31.08.2015 roku, bez względu na termin jej
wejścia w życie;
3.4. Kod – niepowtarzalny system znaków
przekazywany Kuracjuszowi przez infolinię
TAURON po zawarciu umowy albo wyrażeniu
woli
zawarcia
umowy
zgodnie
z postanowieniami Regulaminu;
3.5. Gość PU Ustroń– Klient korzystający z usług
Partnera biznesowego TAURON;
3.6. Obszar TAURON Dystrybucja – teren na
którym TAURON Dystrybucja SA z siedzibą
w Krakowie świadczy usługi dystrybucji energii
elektryczne;
3.7. Partner – przedsiębiorstwo realizujące usługę
na
podstawie
Vouchera,
zgodnie

z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
będące partnerem biznesowym TAURON;
3.8. PPE (Punkt Poboru Energii) - punkt w sieci
elektroenergetycznej (Klienta Sprzedawcy),
w którym produkty energetyczne (energia,
usługi dystrybucji, moc, itp.) są mierzone przez
urządzenia umożliwiające rejestrację danych
pomiarowych. Jeśli pod jednym adresem
znajduje się więcej niż jedno urządzenie
pomiarowe to każde z nich jest osobnym PPE
i posiada unikatowy numer identyfikacyjny;
3.9. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji
„Bonus dla zdrowia od TAURONA”;
3.10. Voucher – dokument umożliwiający realizację
świadczeń zamówionych przez TAURON
u Partnera i przekazany Kuracjuszowi do
wykorzystania w terminach i na zasadach
określonych w §3 Regulaminu, do kwoty 100 zł
brutto.

§2 ZASADY SKORZYSTANIA Z PROMOCJI
1. Z Promocji może skorzystać Gość PU Ustroń
z Obszaru TAURON Dystrybucja, który w trakcie
Promocji zawarł Umowę na Cennik Produktu Prąd
z Elektrykiem 24H kontaktując się z infolinią
TAURON pod nr telefonu 555 444 555 (opłata jak za
zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą
operatora).
2. Z Promocji może skorzystać Gość PU Ustroń spoza
Obszaru TAURON Dystrybucja, który w trakcie
Promocji wyraził wolę zawarcia Umowy na Cennik
Produktu Prąd z Elektrykiem 24H kontaktując się
z infolinią TAURON pod nr telefonu 555 444 555
(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne,
zgodnie z taryfą operatora).

§3 ZASADY PROMOCJI

1. W celu otrzymania numeru vouchera i kodu Gość
PU Ustroń zobowiązany jest skontaktować się
z infolinią TAURON pod nr telefonu 555 444 555
(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne,
zgodnie z taryfą operatora) i zawrzeć telefonicznie
umowę na Cennik Produktu Prąd z Elektrykiem 24H
jeśli PPE Gościa PU Ustroń znajduje się na obszarze
TAURON Dystrybucja albo wyrazić wolę zawarcia

Umowy na Cennik Produktu Prąd z Elektrykiem 24H
jeśli PPE Klienta znajduje się poza Obszarem
TAURON Dystrybucja.
2. Gość PU Ustroń, który skorzysta z Promocji
w okresie jej obowiązywania, Sprzedawca po
wykonaniu czynności określonych w pkt. 2 przekaże
telefonicznie numer vouchera i kod, dzięki którym
Gość PU Ustroń
otrzyma w recepcji Voucher
uprawniający do skorzystania z usług o wartości 100
zł
3. Aktywacja polega na przekazaniu przez Gościa PU
Ustroń unikalnego numeru vouchera oraz kodu
osobie wskazanej przez Partnera. Informacje
w sprawie wyboru zabiegu i terminów ich wykonania
Kuracjusz może uzyskać w recepcji Partnera.
4. W przypadku wybrania przez Gościa PU Ustroń
usługi lub usług przekraczających kwotę 100 zł,
Kuracjusz
zobowiązuje
się
pokryć
koszty
przekraczające wartość vouchera.

§4 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje wynikające z Promocji należy
składać w formie pisemnej na adres: TAURON
Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389
Katowice lub na adres korespondencyjny podany na
fakturze lub drogą elektroniczną na adres e-mail
podany na fakturze.
2. Niniejsze postępowanie reklamacyjne nie wyklucza
dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Klienta
na
podstawie
powszechnie
obowiązujących
przepisów prawa.

§5 CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja trwa od 01.07.2015 do 31.08.2015 roku,
z tym jednak zastrzeżeniem, że vouchery mogą być
wykorzystane do 30.09.2015 roku.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie
stosuje się odpowiednie zapisy kodeksu cywilnego.
2. Zmiana Regulaminu (z wyjątkiem zamian opisanych
w §5 pkt 2) wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W przypadku odmiennej regulacji wynikającej
z Regulaminu
i
obowiązującej
umowy,
pierwszeństwo będą miały postanowienia wynikające
z Regulaminu w czasie jego obowiązywania.
4. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane
w Regulaminie Promocji, mają znaczenie określone
w Ogólnych Warunkach Umowy Kompleksowej
(OWU).
5. Regulamin promocji dostępny jest przez cały czas
obowiązywania Promocji w siedzibie Sprzedawcy, na
stronie www.bezpieczniki.tauron.pl.
6. Przystępując do Promocji, Klient zgadza się
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Przyznany Gościowi PU Ustroń Voucher o wartości
100 zł nie stanowi przychodu podlegającego
opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku
dochodowym
od
osób
fizycznych.

