Załącznik do Umowy Kompleksowej na sieci POLD lub Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej
dla Klientów-konsumentów oraz jednoosobowych działalności gospodarczych z grupy taryfowej G
Klienci użytkujący samochód elektryczny lub hybrydowy typu plug-in

Regulamin Promocji „Darmowy Pakiet Zielonej Energii”
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Promocji „Darmowy Pakiet Zielonej Energii”, zwanej dalej: „Promocją”, jest Polenergia Dystrybucja Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103233, NIP: 587-154-01-27, zwana dalej POLD bądź Organizatorem.

2.

Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania z Promocji przez Klientów POLD, którzy
spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji, określone w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności warunki
opisane w § 2 Regulaminu.

3.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy w okresie 24 sierpnia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.
zawarli z POLD umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla punktu poboru
zasilanego przez OSD POLD lub umowę sprzedaży energii elektrycznej („Umowa”) oraz oświadczyli, że są posiadaczami
lub użytkownikami na podstawie zawartej umowy sprzedaży, leasingu, kredytu bądź innej umowy cywilno-prawnej
samochodu elektrycznego lub hybrydowego typu plug-in zakupionego z Grupy VW.

4.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
4.1. Klient – odbiorca w gospodarstwie domowym, bądź przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą w miejscu zamieszkania zasilany w jednej z grup taryfowych G, który oświadczy, że jest posiadaczem lub
użytkownikiem na podstawie zawartej umowy sprzedaży, leasingu, kredytu bądź innej umowy cywilno-prawnej
samochodu elektrycznego lub hybrydowego typu plug-in zakupionego z Grupy VW;
4.2. Darmowy Pakiet Zielonej Energii – rabat przyznany przez Organizatora na rzecz Klienta dotyczący sprzedaży energii
elektrycznej lub świadczonych usług objętych Umową.

§ 2 Zasady Promocji
1.

Z Promocji może skorzystać Klient, który spełni łącznie następujące warunki:
a) wybrał Cennik POLD spośród poniższych ofert:
Ø Gwarancja Ceny na 2 lata / 3 lata / 5 lat
Ø Gwarancja Rabatu 5% na 2 lata / 3 lata / 5 lat
Ø Gwarancja Rabatu 10% na 5 lat,
b) w trakcie trwania Promocji zawarł Umowę dotyczącą wybranego Cennika,
c)

wskazał jeden punkt poboru energii elektrycznej, dla którego zostanie przekazany Darmowy Pakiet Zielonej Energii.
Wskazanie punktu poboru odbywa się poprzez podanie numeru PESEL i adresu bądź numeru punktu poboru energii
elektrycznej,

d) zaakceptował Regulamin Promocji.
2.

Klient, który skorzysta z Promocji otrzyma w okresie Umowy 2-krotnie Darmowy Pakiet Zielonej Energii, o ile spełni warunki
zawarte w niniejszym Regulaminie.

3.

Wartość jednego Darmowego Pakietu Zielonej Energii oznacza wartość 45 kWh – liczoną jako iloczyn 45 kWh oraz stawki
0,60 zł/kWh, co daje wartość jednego Darmowego Pakiet Zielonej Energii w wysokości 27 zł netto.
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§ 3 Zasady rozliczenia
1.

Przyznanie Darmowego Pakietu Zielonej Energii odbywa się poprzez udzielenie przez Organizatora rabatu zgodnie z § 2
ust. 3, każdorazowo w poniższych terminach:
a)

w okresie rozliczeniowym przypadającym na 12 miesiąc od daty zawarcia Umowy,

b) w okresie rozliczeniowym przypadającym na 24 miesiąc od daty zawarcia Umowy,
o ile POLD będzie w tych terminach dla Klienta sprzedawcą energii elektrycznej dla punktu poboru na podstawie Umowy.
2.

Wartość faktury po uwzględnieniu Rabatu w okresie, o którym mowa w §3 ust. 1 lit. a lub b, nie może być mniejsza niż 1 zł
(netto). Jeżeli nie jest możliwe udzielenie całego rabatu w danym okresie rozliczeniowym, pozostałą część rabatu
Organizator rozliczy w fakturze wystawionej za kolejny, najbliższy okres rozliczeniowy.

3.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej w trakcie jej trwania,
Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania Darmowego Pakietu Zielonej Energii.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Umowa nie weszła w życie z przyczyn leżących po stronie Klienta.

§ 4 Reklamacje
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zobowiązań Organizatora określonych w niniejszym Regulaminie należy wysyłać
w formie pisemnej na adres korespondencyjny podany na fakturze albo drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
podany na fakturze.

2.

Postępowanie reklamacyjne nie wyklucza dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Klienta na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

§ 5 Obowiązywanie Promocji
1.

Promocja trwa od 24 sierpnia do 31 grudnia 2020 r. lub skorzystania z Promocji przez 500 Klientów.

2.

Organizator zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany terminu obowiązywania Promocji lub jej odwołania.

3.

W przypadku zmiany terminu obowiązywania Promocji lub jej odwołania informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na
stronie internetowej z 3-dniowym wyprzedzeniem.

4.

Odwołanie Promocji nie wpływa na prawa osób, które skorzystały z Promocji przed jej odwołaniem.

§ 6 Postanowienia końcowe
1.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.

Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie określone w Ogólnych Warunkach Umowy
Kompleksowej Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji lub w Ogólnych Warunkach Umowy
Sprzedaży Energii Elektrycznej (OWU/OWS), które dostępne są na stronie internetowej POLD.

4.

Regulamin dostępny jest przez cały czas obowiązywania Promocji na stronie www.emobility.vw.polenergia.pl
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