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Kraków, 12.02.2018 

 
 

REGULAMIN PROMOCJI „Gazem na Stoki” 
 
 
 

I. Postanowienia ogólne. 
 

1. Organizatorem promocji „Gazem na Stoki !”, zwanej dalej „Promocją”, jest Novatek Polska Sp. z o.o z 
siedzibą w Krakowie przy al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341850, NIP 9452133282, REGON 121020807, zwana 

dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Promocja zostanie przeprowadzona na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie, zwanym 
dalej „Regulaminem”. 

4. Promocja dotyczy odbiorów hurtowych gazu płynnego propan – butan w procedurze zapłaconej akcyzy,  
zwanego dalej „Gazem”. 

 
II. Czas trwania Promocji. 

1. Promocja trwa od 14 lutego do 23 lutego 2018 roku. 

2. Organizator ma prawo przedłużyć czas trwania Promocji na dalszy czas określony. 

 
III. Uczestnictwo w Promocji. 

1. Uczestnikami Promocji mogą być Klienci Hurtowi, dokonujący zakupu Gazu i odbioru własnymi cysternami 
z Terminali Organizatora czyli przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie poniższe warunki: 

a) są stroną obowiązującej umowy sprzedaży gazu zawartej z Organizatorem, zwanej dalej „Umową 
Sprzedaży” lub nie są stroną obowiązującej umowy sprzedaży gazu, ale dokonują zakupu Gazu na 
podstawie zamówienia dokonując jednocześnie przedpłaty o wartości 100 % kwoty zamówienia.  

b) dokonują zakupu Gazu tylko i wyłącznie według cen publikowanych na stronie internetowej 
Organizatora „www.novatek.pl, w rubryce „Ceny Bazowe Novatek Polska/ FCA propan-butan”, w okresie 
ostatnich dwunastu miesięcy . 
 

– zwani dalej: „Uczestnikami” z zastrzeżeniem ust. 2-3 poniżej. 

 
2. Uczestnikami Promocji nie mogą być przedsiębiorcy którzy:  

a) mają jakiekolwiek zaległości płatnicze wobec Organizatora, przy czym za zaległość płatniczą uznaje się 
łączną kwotę przekraczającą 1000 (jeden tysiąc złotych) złotych netto, która pomimo upływu 14 dni od 
terminu wymagalności nie została uiszczona na rachunek bankowy Organizatora. Dniem zapłaty jest 
dzień uznania rachunku bankowego Organizatora. 

b) dokonują zakupu Gazu według cen i formuł cenowych innych niż ceny publikowane na stronie 
internetowej Organizatora www.novatek.pl, w rubryce „Ceny Bazowe Novatek Polska/ FCA propan-
butan w okresie ostatnich dwunastu miesięcy . 

 
3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora inni partnerzy współpracujący z Organizatorem na 

podstawie umowy o współpracę. 

http://www.novatek.pl/
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IV. Zasady Promocji. 

1. W ramach Promocji Uczestnicy mają możliwość uzyskania rabatów cenowych na poniższych zasadach: 

a)  Rabat w wysokości 100 zł/ tonę (odejmowany od cen publikowanych na stronie internetowej 
Organizatora www.novatek.pl w rubryce „Ceny Bazowe Novatek Polska/ FCA propan-butan” 
przyznawany jest dla trzech pierwszych zamówień na Gaz złożonych przez rożnych Uczestników w 
danym dniu roboczym w okresie obowiązywania Promocji. 

b) Rabat, o którym mowa w pkt a) powyżej ustalany jest od ceny Gazu obowiązującej w momencie złożenia 
zamówienia przez Uczestnika na terminalu, z którego Uczestnik dokonuje odbioru Gazu. 

c) Zamówienie powinno być przesłane mailem na adres hurt@novatek.pl z tytułem „Promocja” w 
godzinach od 00.00 do 12.00 danego dnia Promocji. 

d) W zamówieniu należy wskazać, z którego terminala Uczestnik odbierze Gaz, przy czym Uczestnik może 
wybrać Terminal w Sosnowcu albo Terminal w Gołuchowie. 

e) Ilość Gazu zamawiana przez Uczestnika w każdym zamówieniu nie może być mniejsza niż 60 ton, jednak 
nie więcej niż 140 ton. 

f)   Zamówienia muszą być złożone przez różnych Uczestników. 
g) Wyklucza się sytuacje aby Zamówienia złożone przez jednego Uczestnika, odebrał inny Uczestnik. 
h) Każdy Uczestnik Promocji może złożyć wiele zamówień w okresie trwania Promocji lecz nie więcej niż jedno 

zamówienie dziennie. 
i)   Odbiór zamówionego Gazu powinien odbyć się w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia. Odbiór Gazu 

w inny dzień nie będzie podlegał Promocji i rabat nie zostanie naliczony. 
j)   Ustalenie prawa do rabatu, o którym mowa w lit. a) powyżej następuje do godziny 13:00 każdego dnia 

roboczego w czasie trwania Promocji. W tym czasie pracownicy Organizatora poinformują Uczestników 
spełniających warunki Promocji, o przyznanym rabacie., przy czy, w przypadku gdy Uczestnik uprawniony do 
uzyskania rabatu na podstawie okoliczności o których mowa w punkcie IV ust. 1 powyżej, nie dokona odbioru 
gazu w terminie wskazanym w ust. punkcie IV ust. 1 lit i), traci przyznany przez Organizatora rabat.  

 
V. Postanowienia końcowe 

1. Udział w niniejszej Promocji wyklucza z udziału w innych promocjach cenowych organizowanych przez 
Organizatora, organizowanych w tym samym czasie. 

2. Rabaty przyznane w ramach Promocji nie sumują się z innymi Rabatami przyznanymi Uczestnikowi . 

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć z udziału w Promocji Uczestnika, 
w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z prawem, bądź zasadami współżycia 
społecznego, sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub działania, które mogą godzić w jakikolwiek sposób w 
dobre imię, reputację oraz uzasadnione interesy ekonomiczne i handlowe Organizatora. 

4. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać Organizatorowi (na adres: Biuro Obsługi Klienta, 
al. Pokoju 1, 31-548 Kraków) na piśmie wraz z dokładnym opisem reklamacji oraz jej szczegółowym 
uzasadnieniem, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstaw reklamacji, nie później 
jednak niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji. Wszelkie reklamacje związane z Promocją 
rozstrzygać będzie Organizator w terminie 14 dni od ich zgłoszenia w zgodzie z Regulaminem oraz 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się 
przestrzegać jego postanowień. 

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Promocji do wglądu w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej Organizatora www.novatek.pl. 

7. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. 

8. Pozostałe rabaty przyznane klientom, poza zawartymi w Kalkulatorze Rabatów, nie wliczają się do rabatów 
promocyjnych. 

9. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu notyfikując ją z 1-dniowym wyprzedzeniem na stronie 
internetowej Organizatora www.novatek.pl, przy czym wszelkie zmiany Regulaminu nie mogą naruszać 
praw Uczestników nabytych w czasie obowiązywania Regulaminu w poprzednim brzmieniu. 
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