Regulamin promocji
„Zdrowe Lato”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji „Zdrowe Lato” zwanej
dalej:
„Promocją”
jest:
Przedsiębiorstwo
Uzdrowiskowe „USTROŃ” S.A. z siedzibą
w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy
w
Bielsku-Białej,
VIII
Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000121219, NIP
5480077872, REGON 000288159 zwany dalej
„Organizator”
we współpracy z TAURON Sprzedaż GZE sp.
z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Barlickiego 2, 44100 Gliwice wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000036971, NIP
6312241337, REGON 276551482 oraz TAURON
Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul.
Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa, XI Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000270491, NIP 6762337735, REGON
120378027 zwany dalej: „TAURON”.
2. Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z
Promocji dla Klientów TAURONA, 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. Klient TAURON – Klient posiadający aktualną
umowę sprzedaży energii elektrycznej lub
umowę kompleksową zawartą z TAURONEM.
3.2. Regulamin – niniejszy Regulamin promocji
„Zdrowe Lato”
3.3. Pakiet medyczny – oferta unikalnych usług
przygotowana przez Organizatora dla Klientów
TAURONA.

1.1. Bilans Serca
w Polsko-Amerykańskich
Klinikach Serca (promocyjna cena brutto:
379 zł);
1.2. Wakacje ze zdrowiem (program Kuracjusz
Plus: 30% więcej zabiegów) – 8-dniowy
program z zabiegami;
1.3. Ekspresowa odnowa i relaks (pakiet Prestige
Plus: 10% taniej) – 4-dniowy program LUX
z zabiegami.
2. Promocyjna sprzedaż oferty wymienionej w punkcie
1, polega na umożliwieniu Klientom TAURONA
zakupu pakietów medycznych stworzonych przez
Organizatora po cenie promocyjnej.
3. Z Promocji może skorzystać Klient TAURONA,
który w trakcie promocji:
3.1. zadzwoni pod nr Infolinii Organizatora
(801 502 302);
3.2. skontaktuje się z Organizatorem e-mailowo
pod adresem: ofertaTauron@klinikiserca.pl.
4. Sprzedaż promocyjna rozpoczyna się od dnia
1.07.2015 roku od godziny 12:00 i kończy się
31.08.2015 roku o godzinie 23:59 czasu
środkowoeuropejskiego (zwany dalej: okres
promocji) z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia
promocji. Informacja o przedłużeniu promocji
zostanie ogłoszona wśród Klientów TAURONA na
stronie www.energooszczedny.pl/promostrefa/.
5. Organizator
udostępnia
nielimitowaną
pakietów medycznych objętych Promocją.

ilość

6. TAURON nie ponosi odpowiedzialności za
niewłaściwą realizację pakietów medycznych przez
Organizatora Promocji.
7. W przypadku rezygnacji z zakupu pakietu
medycznego Organizator Promocji nie będzie
zobowiązany do wypłaty jego równowartości, ani
pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez
Klienta TAURONA.
§3 REKLAMACJE

§2 ZASADY SKORZYSTANIA Z PROMOCJI
1. Organizator odpowiada za prowadzenie sprzedaży
promocyjnej pakietów usług medycznych będących
w ofercie
specjalnej
oferowanej
Klientom
TAURONA,
a w szczególności
jest
to:

1. Wszelkie reklamacje produktów wchodzących w
skład pakietów medycznych, objętych promocją,
będą rozpatrywane przez Organizatora promocji.
2. Reklamacje wynikające z promocji należy składać
w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo
Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. ul. Sanatoryjna 1, 43450 Ustroń z dopiskiem „Zdrowe Lato” lub drogą
elektroniczną
na
adres
e-mail
ofertaTauron@klinikiserca.pl.

§4 CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja trwa od dnia 1.07.2015 roku od godziny
12:00 i kończy się 31.08.2015 roku o godzinie
23:59 czasu środkowoeuropejskiego
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie
stosuje się odpowiednie zapisy kodeksu cywilnego.
2. Zmiana Regulaminu 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. Regulamin promocji dostępny jest przez cały czas
obowiązywania
Promocji
w
siedzibie
Organizatorów.

