REGULAMIN PROGRAMU „POLECENIE W DOBREJ CENIE”

I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem programu „Polecenie w dobrej cenie”, zwanego dalej „Programem”, jest Novatek Green
Energy sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubomirskiego 20, Unity Centre, 31-509 Kraków,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 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. Program zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Program zostanie przeprowadzony na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie, zwanym
dalej „Regulaminem”.
4. Program dotyczy gazu płynnego propan, zwanego dalej „Gazem”.

II. Czas trwania Programu.
1. Program trwa od 11.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. Organizator ma prawo przedłużyć czas trwania
Programu na dalszy czas określony.

III. Zasady uczestnictwa w Programie i przyznawania nagród przez Organizatora.
1. Uczestnikiem Programu polecającym nowego klienta („Uczestnik”) może być każdy podmiot (tj.
zarówno osoba fizyczna, prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)
będąca klientem firmy Organizatora, która jest stroną obowiązującej umowy, której przedmiotem jest
wynajem zbiornika/ów oraz dostawy Gazu do instalacji zbiornikowej na Gaz.
2. Uczestnik wypełnia Formularz Poleceń dostępny w serwisie internetowym „STREFA KLIENTA"
(www.strefaklienta.novatek.pl) i w ten sposób rekomenduje podmiot nieposiadający dostępu do gazu
płynnego (tj. zarówno osobę fizyczną, prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej), która następnie zawrze z Organizatorem umowę, której przedmiotem będzie
wynajem zbiornika/ów oraz dostawy Gazu do instalacji zbiornikowej (dalej: Umowa) i dokona zakupu
Gazu u Organizatora.
3. Organizator, po otrzymaniu zgody od potencjalnego klienta na przetwarzanie danych osobowych,
potwierdza zgłoszenie drogą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych.
4. Uczestnik otrzyma od Organizatora bezpłatnie 500 litrów gazu, w formie „rabatu towarowego”
(„Nagroda dla polecającego”), w przypadku jeżeli Organizator zawrze z poleconą przez niego osobą
Umowę, i ta osoba dokona pierwszego zakupu Gazu od Organizatora (dalej: Nowy Klient).
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5. Organizator poinformuje Uczestnika o fakcie zawarcia Umowy i dokonaniu zakupu Gazu
u Organizatora przez Nowego Klienta.
6. Nagroda dla polecającego jest przyznawana Uczestnikowi pod warunkiem zakupu przez Uczestnika
u Organizatora jednorazowo co najmniej 1500 litrów Gazu. Cena za dostarczony Gaz stanowić będzie
iloczyn ceny jednostkowej Gazu oraz ilości litrów Gazu dostarczonych do Uczestnika na podstawie
wskazania licznika autocysterny pomniejszonej o przyznany „rabat towarowy”, powiększona o podatek
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena jednostkowa Gazu do obliczenia ceny dostawy
ustalana jest w oparciu o aktualny cennik Organizatora obowiązujący w dniu dokonania zamówienia.
7. Uczestnik ma prawo do odebrania Nagrody dla polecającego przy najbliższym tankowaniu gazu i w
terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia dokonania przez Nowego Klienta pierwszego zakupu
Gazu u Organizatora.
8. Uczestnik może polecić nieograniczoną liczbę potencjalnych klientów. Uczestnik otrzyma Nagrodę dla
polecającego w każdym przypadku, jeżeli polecona przez niego osoba zawrze z Organizatorem Umowę
i dokona zakupu Gazu od Organizatora.
9. Nowy Klient otrzyma od Organizatora bezpłatnie 500 litrów Gazu przy pierwszym tankowaniu Gazu
zakupionego u Organizatora („Nagroda dla poleconego”), w formie „rabatu towarowego”. Ilość
zamówionego Gazu dla pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 1500 litrów. Cena za
dostarczony Gaz stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej Gazu oraz ilości litrów Gazu dostarczonych
do Nowego Klienta na podstawie wskazania licznika autocysterny pomniejszonej o przyznany „rabat
towarowy”, powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena jednostkowa
Gazu do obliczenia ceny dostawy ustalana jest w oparciu o aktualny cennik Organizatora obowiązujący
w dniu dokonania zamówienia.
10. Nowy Klient może przystąpić do Programu jako jego Uczestnik, tj. polecić potencjalnego klienta
i otrzymać Nagrodę dla polecającego po spełnieniu wszystkich warunków uprawniających do jej
otrzymania. Pkt III podpunkt 1-9 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

IV. Wyłączenia
1. Uczestnikami nie mogą być osoby, które mają jakiekolwiek zaległości płatnicze wobec Organizatora,
przy czym za zaległość uznaje się kwotę przekraczającą 30 (trzydzieści) złotych netto, która pomimo
upływu 14 dni od terminu wymagalności nie została uiszczona na rachunek bankowy Organizatora.
2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.

V. Postanowienia końcowe.
1. Udział w niniejszym Programie wyklucza z udziału w innych promocjach organizowanych przez
Organizatora.
2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Programu wykluczyć z udziału w Programie
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.
3. Wszelkie reklamacje związane z Programem należy zgłaszać Organizatorowi (na adres: Biuro Obsługi
Klienta, ul. Lubomirskiego 20, Unity Centre, 31-509 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 Programu.
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4. Wszelkie reklamacje związane z Programem rozstrzygać będzie Organizator w terminie 14 dni od ich
zgłoszenia w zgodzie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Przystępując do Programu Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się
przestrzegać jego postanowień.
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Programu 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. Obowiązek
notyfikacji zmiany, o którym mowa w niniejszym podpunkcie nie dotyczy przedłużenia czasu trwania
Programu.
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