REGULAMIN
AKCJI KUPONOWEJ „Prąd jest lepszy z dodatkami“
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji Kuponowej „Prąd jest lepszy z dodatkami" (zwanej dalej Akcją
Kuponową) jest Boson Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-807), przy ul. Bocianiej
21/1, zarejestrowana pod numerem KRS 0000535547, NIP 951-238-65-27 (zwana dalej
Organizatorem).
2. Celem Akcji Kuponowej jest umożliwienie klientom PGE Obrót S.A. skorzystania z rabatów
na zakupy na podstawie Kuponów rabatowych, które będą dostępne dla klienta w okresie
trwania Akcji Kuponowej. Kupony rabatowe uprawniały będą do zrobienia zakupów
w sklepach/skorzystania z usług firm uczestniczących w Akcji Kuponowej.
3. Partnerami Akcji Kuponowej są firmy, których nazwy zostały opublikowane na stronie
www.zapewniamyenergie.pl oraz na kuponach rabatowych, działające na terenie Polski,
udzielające rabatu/lub innej promocji klientom PGE Obrót S.A. na zakupy dokonywane we
wskazanych sklepach/na usługi świadczone we wskazanych miejscach, w formie i terminie
opisanych na kuponie rabatowym.

4. Uczestnikami Akcji Kuponowej są Klienci PGE Obrót S.A. Uczestnikiem Akcji Kuponowej może
być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które
nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie
wynikające z posiadania Kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie
www.boson.pl/regulamin_pge.pdf.

§2
Czas trwania Akcji Kuponowej
Kupony rabatowe, dostępne dla Klientów PGE Obrót S.A., będą honorowane
w sklepach Partnera w dniach 13 listopada – 10 grudnia 2017r. w godzinach ich otwarcia
oraz w sklepach internetowych.

§3
Zasady Akcji Kuponowej
1.

Warunkiem otrzymania kuponu rabatowego przez Klienta PGE Obrót S.A. jest
spełnienie jednego z poniższych warunków:
a. posiadanie dostępu do eBOK (elektronicznego Biura Obsługi Klienta). Kupony
rabatowe będą dostępne do pobrania w eBOK.
b. wyrażenie zgody na aktywację usługi eFaktury w okresie trwania promocji
(w przypadku braku dostępu do eBOK).
Zgodę wyrazić można poprzez:
- kontakt telefoniczny z infolinią PGE Obrót S.A. 422 222 222 lub mailowy
serwis@gkpge.pl. Link z dostępem do kuponów rabatowych zostanie przesłany przez
sms/e-mail po wyrażeniu zgody na otrzymywanie eFaktury.
- wizytę w jednym z Biur Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. Kupony rabatowe zostaną
przekazane klientowi w formie drukowanej po podpisaniu oświadczenia o przyjęciu
eFaktury
c. zakup jednej z ofert PGE Obrót S.A. w okresie trwania Akcji Kuponowej. Z oferty
można skorzystać poprzez kontakt telefoniczny z infolinią PGE Obrót S.A.
422 222 222,
mailowy
pod
adresem
serwis@gkpge.pl
lub
wizytę
w Biurze Obsługi Klienta.
Link z dostępem do kuponów rabatowych zostanie przesłany przez sms/e-mail po
akceptacji oferty za pośrednictwem kanałów zdalnych PGE Obrót S.A. lub zostanie
wydany klientowi bezpośrednio przez pracownika BOK w przypadku skorzystania
z oferty w kontakcie bezpośrednim.
2.
W przypadku zainteresowania Akcją Kuponową osób, nie będących klientami PGE
Obrót S.A., w tym dokonujących zakupu energii elektrycznej/paliwa gazowego
u innego sprzedawcy, warunkiem jest wyrażenie chęci zawarcia umowy z PGE Obrót
S.A. poprzez kontakt: telefoniczny z infolinią PGE Obrót S.A. , mailowy pod adresem
oferta@gkpge.pl lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta PGE Obrót S.A.
Link z dostępem do kuponów rabatowych zostanie przesłany przez sms/e-mail po
przyjęciu od klienta, za pośrednictwem kanałów zdalnych PGE Obrót S.A., danych do
zawarcia umowy z PGE Obrót S.A. lub zostanie wydany klientowi bezpośrednio przez
pracownika BOK po zawarciu Umowy sprzedaży/Umowy kompleksowej.
3.
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4.

Każdy kupon rabatowy może być wykorzystany przez klienta PGE Obrót S.A. tylko
jeden raz i w ramach jednego zakupu; po dokonaniu zakupu Kupon rabatowy
powinien być pozostawiony w sklepie, w którym dokonano zakupu. Kupon rabatowy
uprawnia do jednorazowego zakupu, bez względu na ilość sztuk, chyba że wzbudza
on podejrzenie zakupu w celu odsprzedaży. Rabat wynikający z Kuponu rabatowego

nie łączy się z innymi promocjami, nie kumuluje się z innymi zniżkami ani z innymi
kuponami rabatowymi.

5.

Aby zrealizować kupon rabatowy należy przedstawić go (w formie papierowej lub
elektronicznej) przy zakupie produktu/usługi określonego na kuponie w sklepach
Partnera w okresie trwania akcji określonym w § 2.

6.

Adresy sklepów/punktów wszystkich Partnerów biorących udział w Akcji Promocyjnej
znajdują się na stronie www.zapewniamyenergie.pl zamieszczone w postaci
wyszukiwarki.

7.

Promocja dostępna w ramach Akcji Promocyjnej nie łączy się z innymi akcjami
promocyjnymi prowadzonymi w tym czasie w sklepach/punktach Partnerów.

8.

Uprawnienia wynikające z posiadania Kuponu rabatowego nie będą realizowane po
zakończeniu Akcji Kuponowej.

9.

Aby zrealizować kupon rabatowy w sklepie internetowym należy wpisać we
wskazanym i oznaczonym przez Partnera polu kod promocyjny umieszony na
kuponie.

10.

Wysokość rabatu oraz szczegółowe warunki oferty zostały opisane na kuponie
rabatowym każdego Partnera.

11.

Wszelkie reklamacje związane z Akcją Kuponową należy zgłaszać pisemnie do
Organizatora na adres reklamacje@boson.pl wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w
czasie trwania Akcji Kuponowej lub w terminie do 7 dni od daty zakończenia Akcji
Kuponowej.

