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           Kraków, 04.04.2014 
 

REGULAMIN PROMOCJI „BON O WARTOŚCI 50 000 PLN DLA FIRM”. 
 

 
I. Postanowienia ogólne. 
1. Organizatorem promocji „BON O WARTOŚCI 50 000 PLN DLA FIRM”, zwanej dalej „Promocją” jest Novatek 
Polska sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 2 , 31-462 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, zwany dalej 
„Organizatorem”.  
2. Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Promocja zostanie przeprowadzona na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej 
„Regulaminem”.  
 
II. Czas trwania Promocji. 
1. Promocja trwa od 4 KWIETNIA 2014 r. do 30 WRZEŚNIA 2014 r. 
2. Organizator ma prawo przedłużyć czas trwania Promocji na dalszy czas określony. 
 
III. Uczestnictwo w Promocji. 
1. Uczestnikiem Promocji mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które 
w okresie obowiązywania Promocji zawarły z Organizatorem Umowę na Wynajem Instalacji  Zbiornikowej 
Novatek Polska Sp z o.o oraz na Sprzedaż Gazu Płynnego. 
 
2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz autoryzowani instalatorzy, projektanci i inni 
partnerzy, w szczególności współpracujący z Organizatorem na podstawie umowy o współpracę. 
 
3. Uczestnikami nie mogą być członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa w punkcie 3 powyżej, tj. 
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. 
 
IV. Przedmiot i przebieg Promocji. 
 
1.W ramach Promocji Uczestnik posiada możliwość otrzymania rabatu, w wysokości maksymalnie 50 000 zł 
netto, który Uczestnik może wykorzystać na wykonanie przez Organizatora Usługi Przyłączeniowej Instalacji 
Zbiornikowej na gaz płynny, w ramach zawartej przez Uczestnika Umowy na Wynajem Instalacji Zbiornikowej 
Novatek Polska Sp. z o.o. oraz na Sprzedaż Gazu Płynnego. 
 
2. Organizator przy zawieraniu z Uczestnikiem Umowy na Wynajem Instalacji Zbiornikowej Novatek Polska Sp. 
z o.o. oraz na Sprzedaż Gazu Płynnego wycenia koszt wykonania Usługi Przyłączeniowej, a następnie określa 
wysokość rabatu oraz cenę, którą zobowiązany będzie zapłacić Uczestnik, w wyniku skorzystania z Promocji. 
 
3. Wysokość rabatu, udzielanego w wyniku skorzystania Uczestnika z Promocji, uzależniona jest od kosztu 
wykonania Usługi Przyłączeniowej i wynosi 99,90% tego kosztu wykonania , ale nie więcej niż 50 000 PLN 
netto.  
 
V. Postanowienia końcowe 
1. Udział w niniejszej Promocji nie wyklucza z udziału w innych promocjach organizowanych przez 
Organizatora. 
 
2. Uczestnik może skorzystać z oferty przewidzianej w Promocji tylko jeden raz. 
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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 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, 
ul. Pilotów 2, 31-462 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. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu notyfikując ją z 7-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. 
 
 

http://www.novatek.pl/

