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REGULAMIN PROMOCJI „KINO Z INNOGY”
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Promocja „ Kino z innogy” (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 Promocji „Kino z innogy” („Regulamin”) określa warunki
i zasady Promocji.
Regulamin, w okresie jego obowiązywania, stanowi integralną
część Regulaminu produktu "Moc i Pomoc z upustem", Regulaminu
produktu „Zielona Energia dla Warszawy z upustem” oraz Regulaminu produktu „Zielona Energia dla Warszawy z upustem G12/
G12w”. Okres obowiązywania Regulaminu odpowiada okresowi
obowiązywania Promocji.
Promocja jest dostępna w Salonach innogy. Obowiązuje do
momentu wyczerpania Voucherów (według definicji zawartej
w §3 ust.2, poniżej) dostępnych po stronie Sprzedawcy w ramach
Promocji.
Promocja oferowana jest przez Sprzedawcę w okresie od dnia
29.12.2018 r. do momentu wydania przez Sprzedawcę ostatniego
Vouchera dostępnego po stronie Sprzedawcy w ramach Promocji.
§2
WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI
Z Promocji mogą skorzystać Klienci spełniający łącznie następujące
warunki :
•	są konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1025, z późn. zm.) oraz
•	w okresie wskazanym w §1 ust. 5 zawrą ze Sprzedawcą
w Salonie innogy Kompleksową Umowę Sprzedaży Energii
Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji lub Aneks do
Kompleksowej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji na warunkach produktu „Zielona
Energia dla Warszawy z upustem” lub produktu "Moc i Pomoc
z upustem", przystępując jednocześnie do Promocji przez
akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
§3
WARUNKI PROMOCJI
Sprzedawca, na zasadach określonych w Regulaminie, proponuje
Klientowi, który spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 2 Regulaminu, skorzystanie z Promocji. Skorzystanie z Promocji oznacza
akceptację postanowień Regulaminu.
W ramach Promocji, Klient może otrzymać 2 (dwa) Vouchery
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uprawniające do wymiany na 2 bilety do kina Cinema City na terenie
Polski (dalej jako „Vouchery”) na filmy 2D.
Pod warunkiem skorzystania z Promocji i w dniu skorzystania
z Promocji, Vouchery zostaną wydane Klientowi w formie wydruków.
Wymiana Voucherów na bilety możliwa jest w kasie dowolnego
kina w sieci Cinema City na terenie Polski. Lista kin dostępna jest na
stronie www.cinema-city.pl
Voucher można wykorzystać wyłącznie w celu uzyskania biletu do
kina Cinema City.
Wymianę Vouchera na bilet do kina w sieci Cinema City na terenie
Polski można dokonać najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.
Wydany a niewykorzystany Voucher nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Promocja obowiązuje na warunkach określonych w Regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tekst
jedn. Dz.U.2018.1025) i inne przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
Szczegóły dotyczące możliwości wykorzystania Voucherów, w tym
wymiany Voucherów określone są w Regulaminie Kina, dostępnym na
stronie www.cinema-city.pl/static/pl/pl/regulamin-kina-vouchery.
Reklamacje związane z realizacją Voucherów lub realizacją usługi
kinowej przyjmuje Cinema City Poland Sp. z o.o., z siedzibą
w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, KRS 0000707019
bądź pod adresem e-mail: pow.bok@cinema-city.pl
Reklamacje związane z zasadami realizacji Promocji przez Sprzedawcę należy kierować do Sprzedawcy (innogy Polska S.A.). Reklamacje mogą być składane na piśmie w Salonie innogy, w formie elektronicznej na adres: informacja@innogy.com lub listownie na adres
siedziby innogy Polska z dopiskiem Promocja „Kino z innogy”. 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: www.spsk.wiih.org.pl).
Regulamin dostępny jest w Salonie innogy.

