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REGULAMIN PROMOCJI „AKTYWACJA E-FAKTURY Z BONEM”
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Promocja „AKTYWACJA E-FAKTURY Z BONEM” („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)
(„Sprzedawca”).
Regulamin określa warunki i zasady Promocji.
Regulamin określający zasady korzystania z serwisu Moje innogy,
w tym w zakresie korzystania z usługi „E-faktura”, zdefiniowane są
w Regulaminie serwisu Moje innogy dostępnym na stronie internetowej moje.innogy.pl/Regulamin.
Promocja ma charakter limitowany.
Promocja oferowana jest przez Sprzedawcę od 4.08.2021 r. do
wyczerpania zapasów.
§2
WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI
Z Promocji może skorzystać Klient spełniający łącznie następujące
warunki:
1) jest konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
2) w okresie wskazanym w § 1 ust. 5 aktywuje usługę E-faktura
(„E-faktura”);
3) nie korzysta z innych promocji oferowanych przez Sprzedawcę
w związku z aktywacją E-faktury;
4) w przypadku, w którym w okresie obowiązywania Promocji
E-faktura została aktywowana więcej niż jeden raz dla jednego
Konta Umowy, Nagroda będzie mogła być przyznana tylko
jeden raz;
5) przed rozpoczęciem Promocji, nie posiadał usługi E-faktura;
6) w ramach aktywnego Konta Umowy udzieli zgodę na wystawienie i udostępnienie w serwisie Moje innogy E-faktury dla
danego Konta Umowy.

Wersja z dnia 20210803nr1005
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§3
WARUNKI PROMOCJI
Klientom, którzy spełnią warunki, o których mowa w § 2 pkt. 1-6
Regulaminu, Sprzedawca zaproponuje skorzystanie z Promocji.
Skorzystanie z Promocji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Wycofanie zgody, o której mowa w § 2 pkt 6), po aktywacji E-faktury,
nie pozbawia Klienta prawa do Nagrody.
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W ramach Promocji każdy z Klientów, o których mowa w ust. 1
powyżej, może otrzymać Bon w postaci 1 kodu uprawniającego do
realizacji w sieci sklepów Żabka w kwocie 20 zł („Nagroda”).
Nagrody zostaną przyznane Klientom, którzy spełnią łącznie
wszystkie warunki określone w § 2. Przekazanie Nagrody nastąpi do
7 dni od dnia aktywacji E-faktury na adres e-mail wskazany przez
Klienta w toku rejestracji serwisu Moje innogy.
Klient ma możliwość wykorzystania Nagrody do 31.12.2022 roku.
Aby skorzystać z Nagrody, należy wydrukować lub zachować w telefonie otrzymany na adres email Bon. Podczas zakupów w Sklepie
Żabka należy okazać Bon przy kasie.
Wydana a niewykorzystana Nagroda nie podlega zamianie, w szczególności zamianie na upust, usługę, towar lub ekwiwalent pieniężny.

7.

Z Nagrody można skorzystać tylko raz i nie jest z niej wydawana reszta.

8.

Nagrodą nie można zapłacić za usługi będące w ofercie sklepów Żabka.

9.

Nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.
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§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, za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: informacja@innogy.com z dopiskiem Promocja „AKTYWACJA E-FAKTURY Z BONEM” lub pod
numerem 22 821 46 46. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje
się dzień wpływu reklamacji do Sprzedawcy. Reklamacja zostanie
rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpływu. Jeżeli
Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje na papierze lub innym
trwałym nośniku na adres podany w reklamacji.
Sprawy sporne mogące wyniknąć w ramach Promocji lub w związku
z Promocją, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie,
będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny. Za oddzielną
zgodą Stron spory mogą być rozpoznawane przez stały polubowny sąd konsumencki np. Stały Polubowny Sąd Konsumencki
przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej
w Warszawie (strona internetowa: http://www.spsk.wiih.org.pl/).

