Nr uczestnika akcji: ……….

Oświadczenia Uczestnika Akcji Promocyjnej
„Czyste źródło korzyści”.

Imię i nazwisko
Adres
Nr umowy
Miejsce poboru gazu

nr telefonu

e-mail

nr rachunku bankowego
Budynek jednorodzinny (kubatura, metraż)
Mieszkanie w budynku wielorodzinnym (metraż)
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Regulaminu „Czyste źródło korzyści", akceptuję jego postanowienia
oraz potwierdzam odbiór jednego egzemplarza Regulaminu.
Oświadczam, że zrezygnuję z dotychczasowego źródła ogrzewania na rzecz ogrzewania gazowego od dnia
…………………...…………………... (nie później niż 31.12.2016 r.).
Deklaruję przystąpienie do Akcji Promocyjnej „Czyste źródło korzyści", organizowanej przez PGNiG Obrót
Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podpisanie umowy kompleksowej w taryfie W-2...
/W-3…, Z-2…/Z-3…,S-2…/S-3…* w terminie do …………………...…………………... (nie później niż 31.12.2016 r.).
…………………………....
Data i podpis Uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach udziału w Akcji Promocyjnej „Czyste Źródło
Korzyści” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z
późn. zm.).
………………….…………
Data i podpis Uczestnika

------------------------------------------------------------------------Wypełnia Organizator

Akceptuję Oświadczenie i udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej
…………………………....
Data i podpis Organizatora
*-niepotrzebne skreślić

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Czyste źródło korzyści"
organizowanej przez PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, na obszarze Polski, dla Klientów
którzy zmienią system ogrzewania, na gaz ziemny.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Regulamin („Regulamin”) określa zasady
udziału w Akcji Promocyjnej Organizatora pod
nazwą „Czyste źródło korzyści” („Akcja
Promocyjna”).
2) Organizatorem Akcji Promocyjnej jest
PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Kasprzaka 25C, 01224 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonym
przez
Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000488778, NIP: 527-27060-82,
Regon: 147003421, posiadająca kapitał
zakładowy w wysokości 600 050 000 zł
(„Organizator”).
3) Akcja Promocyjna jest prowadzona w
granicach administracyjnych Rzeczpospolitej
Polskiej, dla Klientów zmieniających system
ogrzewania na gaz ziemny.
4) Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może
zostać każda osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, która
spełni wskazane w Regulaminie warunki
udziału w Akcji Promocyjnej („Uczestnik”).
5) Z tytułu udziału w Akcji Promocyjnej
Uczestnik jest uprawniony do uzyskania
nagrody na zasadach i w formie określonej w
Regulaminie.
6) Akcja Promocyjna trwać będzie od
01.05.2016 roku do 31.12.2016 roku.
§ 2 WARUNKI UDZIAŁU
1) Warunkiem udziału w Akcji Promocyjnej jest
łączne spełnienie następujących warunków:
a) podpisanie i złożenie w okresie wskazanym
w § 1 ust. 6 w placówce Organizatora
Oświadczenia o przystąpieniu do Akcji
Promocyjnej,
b) zaakceptowanie warunków Regulaminu
potwierdzone podpisem,
c) brak zaległości w płatnościach wobec
Organizatora w dniu złożenia Oświadczenia,
d) złożenie oświadczenia (według wzoru w
załączeniu) o rezygnacji z dotychczasowego
źródła ogrzewania na rzecz ogrzewania
gazowego
2) Uczestnik zobowiązuje się do:
a) w przypadku nowych Klientów - zawarcia z
Organizatorem kompleksowej umowy dostawy
paliwa gazowego na cele grzewcze według
grup taryfowych W-2x lub W-3x, Z-2x lub Z-3x,
S-2x lub S-3x (według jednego z wzorów w
załączeniu) przy wykorzystaniu przyłącza
gazowego znajdującego się na obszarze
objętym Akcją Promocyjną, w terminie od dnia
01.05.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
b) w przypadku obecnych Klientów rozszerzenie dotychczasowej umowy o cele
grzewcze, tj. zmiany grupy taryfowej z niższej
na grupę W-2x lub W-3x, Z-2x lub Z-3x, S-2x
lub S-3x („Umowa”), przy wykorzystaniu
przyłącza gazowego znajdującego się na
obszarze objętym Akcją Promocyjną, w
terminie od dnia 01.05.2016 r. do dnia
31.12.2016 r.
c) rezygnacji z dotychczasowego źródła
ogrzewania na rzecz ogrzewania gazowego,
d) nieprzerwanego
odbierania
paliwa
gazowego z tytułu Umowy Organizatorem ,
przez okres 3 (trzech) lat od daty jej
podpisania (przerwy techniczne w dostawie
paliwa gazowego nie stanowią przerw w
odbieraniu paliwa gazowego),
e) zakupu paliwa gazowego z tytułu Umowy w
okresie 3 (trzech) lat od jej zawarcia w łącznej
ilości nie mniejszej niż:
- 900 (dziewięćset) m3 dla taryf W-2 lub 3.600
(trzy tysiące sześćset) m³ dla W-3,
- 1200 (tysiąc dwieście) m3 dla taryf Z-2 lub
4.800 (cztery tysiące osiemset) m³ dla Z-3,
- 1200 (tysiąc dwieście) m3 dla taryf S-2 lub
4.800 (cztery tysiące osiemset) m³ dla S-3.

f) braku zaległości w płatnościach wobec
Organizatora
powodujących
konieczność
rozwiązania Umowy w okresie 3 lat od daty jej
podpisania; wypowiedzenie Umowy jest
możliwe, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za
pobrane paliwo gazowe co najmniej miesiąc
po upływie terminu płatności, pomimo
uprzedniego powiadomienia na piśmie o
zamiarze
wypowiedzenia
Umowy
i
wyznaczenia dodatkowego, 2-tygodniowego
terminu do zapłaty zaległych i bieżących
należności,
g) rozpoczęcia
użytkowania
bezpłatnej
aplikacji samoobsługi e-BOK.
§ 3 NAGRODY
1) Organizator z tytułu udziału w Akcji
Promocyjnej przyznał 2.300 (dwa tysiące
trzysta) jednorazowych nagród pieniężnych,
dla 2.300 (dwóch tysięcy trzystu) pierwszych
Uczestników, każda o wartości 500,00
(pięćset) zł, dla wybierających grupy taryfowe
W-3/Z-3/S-3 lub 300,00 (trzysta) zł, dla
wybierających grupy taryfowe W-2/Z-2/S-2
(„Nagroda”).
2) Nagrody będą przyznawane według
kolejności akceptacji Oświadczeń, aż do
wyczerpania puli Nagród.
3) Przyjęcie Oświadczenia od Uczestnika jest
równoznaczne z
zakwalifikowaniem do
udziału w Akcji Promocyjnej.
4) Każdy Uczestnik jest uprawniony do
uzyskania tylko jednej Nagrody.
5) Nagrody otrzymane przez Uczestników
stanowią nagrody związane ze sprzedażą
premiową w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z
2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwanej
dalej „ustawą o pdof”.
6) Jednorazowa
wartość Nagrody jaką
otrzymają Uczestnicy nie przekroczy kwoty
określonej w art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o
pdof, stąd dochód z tego tytułu nie będzie
podlegać
opodatkowaniu
podatkiem
dochodowym od osób fizycznych (na
podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 ustawy o pdof).
7) Zwolnienie powyższe nie dotyczy Nagród
otrzymanych przez Uczestnika w związku z
prowadzoną
przez
niego
działalnością
gospodarczą. W takim przypadku Nagrody
stanowią
przychód
z
działalności
gospodarczej.
8) Nagroda zostanie przekazana na rachunek
bankowy wskazany przez Uczestnika lub
wysłana przekazem pocztowym, w terminie do
60 dni od daty zawarcia Umowy .
§ 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1) Reklamacje związane z Akcją Promocyjną
mogą być składane przez Uczestnika, w
zależności od lokalizacji na jeden z
poniższych adresów:
a. PGNiG Obrót Detaliczny spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością,
Dolnośląska Sekcja Marketingu, ul. Gazowa
3, 50-513 Wrocław,
b. PGNiG Obrót Detaliczny spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością,
Górnośląska
Sekcja
Marketingu,
ul.
Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze
c. PGNiG Obrót Detaliczny spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, Karpacka
Sekcja Marketingu, ul. Wita Stwosza 7, 33100 Tarnów,
d. PGNiG Obrót Detaliczny spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością,
Mazowiecka Sekcja Marketingu, ul. Al.
Jerozolimskie 146d, 02-305 Warszawa,
e. PGNiG Obrót Detaliczny spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, Pomorska
Sekcja Marketingu, ul. . Wałowa 41/43; 80858 Gdańsk,
f. PGNiG Obrót Detaliczny spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością,

Wielkopolska Sekcja Marketingu, ul. Grobla
15, 61-859 Poznań
w formie pisemnej.
2) Reklamacja powinna zawierać: imię,
nazwisko i dokładny adres Uczestnika,
dokładny opis przedmiotu reklamacji, oraz
podpis Uczestnika.
3) Reklamacje rozpatrywane będą przez
Organizatora w terminie 14 dni od daty
wpłynięcia reklamacji, a o wynikach reklamacji
Uczestnik
zostanie
niezwłocznie
poinformowany przez Organizatora.
§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ORGANIZATORA I UCZESTNIKÓW
1) W
przypadku
niedotrzymania
przez
Uczestnika warunków Akcji Promocyjnej
określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu
zobowiązuje się on do zwrotu otrzymanej
Nagrody, określonej w § 3 ust. 1, w terminie
30
dni
od
wystąpienia
okoliczności
stanowiących
podstawę
niedotrzymania
warunków Regulaminu, bez uprzedniego
wezwania.
2) Za
niedotrzymanie
warunków
Akcji
Promocyjnej skutkujące koniecznością zwrotu
Nagrody na warunkach określonych powyżej
w pkt. 1 i 2 uważa się także niedotrzymanie z
winy Uczestnika terminów wskazanych w
Oświadczeniu jak również rozwiązanie
Umowy przez Organizatora z winy Uczestnika
z powodu zaległości w płatnościach z tytułu
Umowy.
§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
1) Administratorem
danych
osobowych
podanych przez Uczestnika jest PGNiG Obrót
Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224
Warszawa.
2) Dane osobowe zbierane są w celu
związanym z realizacją Akcji Promocyjnej.
Dane mogą zostać udostępnione innym
podmiotom, o ile będzie to niezbędne do
realizacji powyższego celu.
3) Podanie
danych
osobowych
jest
dobrowolne,
jednak
niezbędne
do
uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
4) Uczestnik ma prawo dostępu do treści
podanych danych osobowych oraz prawo do
ich poprawiania.
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie
Organizatora,
Biurach
Obsługi
Klienta
Organizatora. oraz na stronie internetowej,
pod adresem: oferta.pgnig.pl.
2) Wzorce kompleksowych umów dostawy
paliwa gazowego oraz oświadczenie o
rezygnacji
z
dotychczasowego
źródła
ogrzewania
stanowią
załączniki
do
Regulaminu.
ZAŁĄCZNIKI:
- wzorce umów dostawy paliwa gazowego
- wzór oświadczenia o rezygnacji z
dotychczasowego źródła ogrzewania na rzecz
ogrzewania gazowego.

