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REGULAMIN PROMOCJI „Graj w zielone i oszczędzaj!” 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem promocji „Graj w zielone i oszczędzaj!”, zwanej dalej „Promocją”, 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 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 gazu płynnego propan, zwanego dalej „Gazem”. 

 

II. Czas trwania Promocji. 

1. Promocja trwa od 1 maja do 31 sierpnia 2021 roku. 

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

 

III. Uczestnictwo w Promocji. 

1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 ) oraz będące klientami 

Organizatora, które są stroną obowiązującej umowy na najem instalacji 

zbiornikowej/zbiorników/zbiornika oraz dostawy Gazu do przydomowej instalacji zbiornikowej, 

zwanej dalej „Umową”,  które spełniły oba poniższe warunki: 

a) dokonały zakupu Gazu na podstawie Umowy do swoich przydomowych instalacji zbiornikowych w 

2020 roku w ilości co najmniej 1000 (tysiąc) litrów Gazu; 

b) w czasie trwania Promocji dokonają na podstawie Umowy jednorazowego zakupu nie mniej niż 

1000 (tysiąc) litrów Gazu; 

– zwane dalej: „Uczestnikami” z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Uczestnikami Promocji nie mogą być: 

a)  klienci, którzy mają jakiekolwiek zaległości płatnicze wobec Organizatora, przy czym  

za zaległość płatniczą uznaje się łączną kwotę przekraczającą 30 (trzydzieści) 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) pracownicy Organizatora oraz instalatorzy, projektanci i inni partnerzy współpracujący  

z Organizatorem niezależnie od formy współpracy. 

c) członkowie rodzin osób, o których mowa w lit. b) powyżej, tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice  

i rodzeństwo. 

 

IV. Przedmiot i przebieg Promocji. 

1. W ramach Promocji Uczestnicy mają możliwość uzyskania wskazanych poniżej rabatów cenowych, 

uzależnionych od daty zakupu Gazu, w wysokości: 
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a) 50 gr (pięćdziesiąt groszy) brutto za każdy litr Gazu przy jednorazowym zakupie minimum 

1000 litrów Gazu w terminie od 1 maja do 31 maja 2021r.; 

b) 40 gr (czterdzieści groszy) brutto za każdy litr Gazu przy jednorazowym zakupie minimum 

1000 litrów Gazu w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.; 

c) 30 gr (trzydzieści groszy) brutto za każdy litr Gazu przy jednorazowym zakupie minimum 

1000 litrów Gazu w terminie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.; 

d) 20 gr (dwadzieścia groszy) brutto za każdy litr Gazu przy jednorazowym zakupie minimum 

1000 litrów Gazu w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. 

2. Jednorazowy zakup Gazu oznacza złożenie jednego zamówienia na dostawę Gazu oraz odbiór 

dostawy Gazu w czasie trwania Promocji, w przedziałach czasowych określonych w pkt. 1 powyżej 

w ilości nie mniejszej niż 1000 litrów. 

3. Rabat ustalony w pkt.1 powyżej jest przyznawany na Gaz, który zostanie zamówiony oraz odebrany 

przez Uczestnika w danym przedziale czasowym. W przypadku gdy zamówienie i odbiór Gazu 

następują w różnych przedziałach czasowych określonych w pkt. 1 powyżej, o wysokości rabatu 

decyduje data odbioru Gazu. 

4. W przypadku zamówienia większej ilości Gazu niż 1000 litrów Uczestnik może uzyskać dodatkowy 

rabat zgodnie z Cennikiem opublikowanym na stronie internetowej www.novatek.pl w zakładce 

„Kalkulator Rabatów”. Wysokość rabatu ustalany na podstawie zamawianej ilości Gazu, w oparciu 

o cenę obowiązującą w dniu zamówienia. Jeżeli ilość faktycznie dostarczonego Gazu będzie 

odbiegała od ilości zamówionej, co będzie miało wpływ na przyznanie rabatu lub jego wielkość, 

Organizator skoryguje udzielony rabat i prześle Uczestnikowi w tym zakresie stosowną fakturę 

korygującą VAT. Udział w Promocji nie wyklucza uzyskanie pozostałych rabów wynikających  

z Kalkulatora Rabatów. 

5. Zamówienia mogą być składane poprzez stronę internetową www.novatek.pl w zakładce 

„Kalkulator Rabatów”, telefonicznie pod numerem 0 801 98 98 66 lub mailowo na adres: 

biuroklienta@novatek.pl w terminie od 1 maja do 14 sierpnia 2021 r. 

6. Dostawy Gazu odbywają się zgodnie z kolejnością składania zamówień w terminie maksymalnym 

do 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Organizator zastrzega, że ilość dostaw Gazu 

biorących udział w Promocji jest ograniczona do 300 000 litrów. Z chwilą wykorzystania limitu 300 

000 litrów Gazu Promocja ulega automatycznie zakończeniu bez względu na czas, który upłynął od 

jej rozpoczęcia. 

7. Dodatkowo zgłoszenia w ramach Programu „Polecenie w Dobrej Cenie” (prowadzonego na 

podstawie odrębnego regulaminu i na zasadach tam wskazanych) dokonane w okresie Promocji 

nagrodzone są podwójną ilością litrów gazu gratis przewidzianą w tym programie, tj.  

w maksymalnej wysokości 600 litrów. Szczegółowy sposób  zgłaszania  oraz  naliczania  nagród  

dostępne są w  Regulaminie  Programu  „Polecenie w  Dobrej Cenie ”. 

 

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.    

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć z udziały 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  

http://www.novatek.pl/
http://www.novatek.pl/
mailto:biuroklienta@novatek.pl
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i handlowe Organizatora.  

4. Wszelkie reklamacje związane z Promocją 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 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. 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.  

6. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się 

przestrzegać jego postanowień. 

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Programu do wglądu w siedzibie 

Organizatora oraz w Strefie Klienta Organizatora pod adresem: https://strefaklienta.novatek.pl. 

8. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

9. Pozostałe rabaty przyznane klientom, poza zawartymi w Kalkulatorze Rabatów , nie wliczają się do 

rabatów promocyjnych. 

10. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu notyfikując ją z 7-dniowym wyprzedzeniem w Strefie 

Klienta Organizatora pod adresem: https://strefaklienta.novatek.pl., przy czym wszelkie zmiany 

Regulaminu nie mogą naruszać praw Uczestników nabytych w czasie obowiązywania Regulaminu  

w poprzednim brzmieniu. 

 


