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REGULAMIN PROMOCJI „ENERGIA + DLA FIRM Z INNOGY GO"
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Promocja „Energia + dla firm z innogy GO!” (dalej jako „Promocja”) jest
oferowana przez innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011733, NIP
525-00-00-794, wysokość kapitału zakładowego: 165 066 000 zł (wpłacony
w całości) (dalej jako „Sprzedawca”).
Regulamin określa warunki i zasady Promocji.
Regulamin, w okresie jego obowiązywania, stanowi integralną część Umów
wskazanych poniżej:
a) Kompleksowa umowa sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego dla FIRM
b) Umowa najmu produktów nieenergetycznych – Oferta LED (Ledomania
Biznes)
c) Umowa sprzedaży i montażu produktów nieenergetycznych dla firm –
Kompensacja Mocy Biernej (Optymalizator Mocy)
d) Umowa najmu samochodów elektrycznych
e) Umowa sprzedaży i montażu produktów nieenergetycznych dla firm –
Stacje ładujące pojazdy elektryczne
f) Wniosek o zawarcie umowa dotyczącej instalacji fotowoltaicznej.
Promocja jest dostępna u Opiekuna Biznesowego Klienta innogy Polska
S.A (z obszaru Klientów Biznesowych) i ma charakter limitowany.
Promocja oferowana jest przez Sprzedawcę w okresie od dnia 5.08.2019 r.
do momentu wydania przez sprzedawcę ostatniego kuponu dostępnego
w ramach Promocji.

§2
WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI
Z Promocji mogą skorzystać Klienci spełniający łącznie następujące warunki :
1) nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny
2) w okresie wskazanym w §1 ust. 5 zawrze ze Sprzedawcą co najmniej
Umowę wskazaną w §1 ust. 3 (dalej jako – odpowiednio - „Umowa”)
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§3
WARUNKI PROMOCJI
Klientom, którzy spełnią warunki o których mowa w §2 Regulaminu, Sprzedawca zaproponuje skorzystanie z Promocji. Skorzystanie z Promocji jest
jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
W ramach Promocji każdy z Klientów, o których mowa w ust. 1 powyżej,
otrzymuje nagrodę w postaci kodu uprawniającego do rabatu na korzystanie
z pojazdu w ramach wynajmu samochodów elektrycznych na minuty „innogy
go!” przez 30 min (dalej jako „Nagroda”) Zasady otrzymania Nagrody określa
ust 3.
Liczba Nagród przyznanych Klientowi uzależniona jest od rodzaju podpisanej
Umowy i odpowiednio wynosi:
a) w przypadku zawarcia Kompleksowa umowa sprzedaży i dystrybucji
gazu ziemnego dla FIRM – z terminem końca kontraktu w 2021 r Klient
otrzymuje 2 Nagrody,
b) w przypadku zawarcia Umowa najmu produktów nieenergetycznych
– Oferta LED (Ledomania Biznes) lub Umowa sprzedaży i montażu
produktów nieenergetycznych dla firm – Kompensacja Mocy Biernej
(Optymalizator Mocy) lub Umowy na Najem Samochodów Elektrycznych Klient otrzymuje 2 Nagrody,
c) w przypadku zawarcia Umowy na Stacje ładujące samochody elektryczne lub Wniosek o zawarcie umowy instalacji fotowoltaicznej Klient
otrzymuje 4 Nagrody.
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W przypadku zawarcia przez Klienta więcej niż jednej Umowy Klient będzie
uprawniony do otrzymania Nagrody z tytułu zawarcia drugiej i kolejnej
Umowy na zasadach opisanych w ust 3,.
Nagrody zostaną przyznane Klientom, którzy spełnią łącznie wszystkie
warunki określone w §2.
Nagroda zostanie wydana Klientowi przez Opiekuna Biznesowego innogy
Polska w chwili zawarcia Umowy.Skorzystanie z Nagrody możliwe jest po
pobraniu aplikacji mobilnej innogy go (dostępna w sklepie Google Play,
Appstore) a także wprowadzeniu kodu, o którym mowa w ust. 2, 3 powyżej,
w dedykowanym polu aplikacji. Z Nagrody może również skorzystać Klient,
który dokonał już wcześniej rejestracji w aplikacji innogy go!
Po rejestracji (w przypadku Klientów, którzy do tej pory nie korzystali z aplikacji innogy go!) oraz wprowadzeniu kodu, o którym mowa w ust. 2 nagroda
zostanie automatycznie udostępniona Klientowi w aplikacji.
Nagroda możliwa jest do wykorzystania wyłącznie w celu skorzystania
z wynajmu samochodów elektrycznych poprzez aplikację innogy go!
Klient ma możliwość wprowadzenia do aplikacji kodu stanowiącego Nagrodę
do 30.11.2019 r. oraz wykorzystania Nagrody do 31.12.2019 r
Kod promocyjny przyznany w ramach Nagrody może być wykorzystany jeden
raz przez Klienta, chyba że czas korzystania z pojazdu w ramach promocji jest
krótszy niż 30 minut lub może zostać przekazany osobie trzeciej.
W przypadku, gdy czas używania pojazdu w ramach Promocji jest dłuższy niż
30 minut, wskazana w aplikacji innogy go! wysokość opłaty za najem pojazdu
zostaje pomniejszona tytułem rabatu o równowartość opłaty za 30 minut
jazdy, a Klient zobowiązany jest do zapłaty pozostałej części opłaty za najem
pojazdu zgodnie z obowiązującym cennikiem i regulaminem usługi innogy
go!, chyba ze wykorzysta kolejny kod promocyjny.
W przypadku, gdy czas używania pojazdu w ramach Promocji jest równy lub
krótszy niż 30 minut, wskazana w aplikacji innogy go! wysokość opłaty za
najem pojazdu zostaje pomniejszona tytułem rabatu do kwoty 0,1 zł brutto,
którą to kwotę Klient zobowiązany jest zapłacić tytułem opłaty. Pozostała
część
Czas 3 minut, jaki usługa innogy go! przewiduje na przygotowanie się do jazdy
do momentu włączenia silnika nie pomniejsza przyznanej Klientowi Nagrody.
Klient ma możliwość wykorzystania Nagrody do dnia 31.12.2019r.
Wydana a niewykorzystana Nagroda nie podlega zamianie na upust, usługę,
towar lub ekwiwalent pieniężny.
W przypadku, gdy Nagrodę otrzyma Klient będący osobą prawną lub
jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, obowiązek
zapłaty podatku od otrzymanej Nagrody spoczywał będzie na tym Kliencie.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Promocja obowiązuje jedynie na zasadach określonych w Regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny i inne przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
Reklamacje związane z zasadami i realizacją Promocji przyjmuje Sprzedawca.
Reklamacje mogą być składane na piśmie w Salonie innogy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: infobiznes@innogy.com lub listownie
na adres siedziby Sprzedawcy Polska z dopiskiem Promocja „Energia + dla
firm z innogy GO”. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu
reklamacji do Sprzedawcy.
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