Regulamin Oferty
Słoneczny Tysiąc

1. Organizatorem oferty „Słoneczny Tysiąc”, zwanej
dalej: „Ofertą”, są: TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Łagiewnickiej 60,
30-417 Kraków oraz TAURON Sprzedaż GZE sp.
z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Barlickiego 2,
44-100 Gliwice (zwani dalej: „Sprzedawcą”, lub
„TAURONEM”).
2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1 Klient – Klient lub Przyszły Klient w rozumieniu
Regulaminu PK.
2.2 Umowa – umowa o wykonanie instalacji
fotowoltaicznej
zawarta
przez
Klienta
z TAURONEM lub z Partnerem TAURONA
w wyniku przyjęcia przez Klienta Oferty PV.
2.3 Oferta PV – oferta TAURONA lub Partnera
TAURONA na wykonanie instalacji fotowoltaicznej
dla Klienta.
2.4 Partner
TAURON
–
przedsiębiorca
współpracujący ze Sprzedawcą na podstawie
zawartej umowy, świadczący na rzecz klientów
Sprzedawcy usługi w zakresie sprzedaży, dostawy
i montażu systemów fotowoltaicznych.
2.5 Konto rozliczeniowe Klienta – indywidualny
numer rachunku bankowego Sprzedawcy,
wskazany na fakturze lub na prognozie, który
służy do regulowania należności przez Klienta
wobec Sprzedawcy.
2.6 Bonus – środki przekazane przez Sprzedawcę
na Konto rozliczeniowe Klienta w terminach i na
zasadach określonych w § 3 Regulaminu PK.
2.7 Regulamin PK – „Regulamin Programu – Program
kliencki – oferta partnerska i specjalistyczna
z Bonusem” w wersji obowiązującej w okresie
wskazanym w §4 ust. 1 niniejszego regulaminu.
§2
Warunki uczestnictwa i informacje o Ofercie
1. Klient, który:
a. w okresie obowiązywania niniejszego regulaminu,
do trzech dni od otrzymania Oferty PV zawrze
Umowę dla jednej lokalizacji (tj. jednego adresu
punktu poboru energii);
b. dokona w całości zapłaty Sprzedawcy lub Partnerowi
TAURON ceny sprzedaży określonej w Umowie, na
warunkach określonych w Umowie;
c. dokona rejestracji do Programu Klienckiego –
oferta partnerska i specjalistyczna z bonusem oraz
zaakceptuje Regulamin PK;

d. zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu;
otrzyma od Sprzedawcy Bonus na Konto rozliczeniowe
Klienta, w wysokości równej 1000 zł w ramach i na
zasadach określonych w Regulaminie PK.
2. Maksymalna wartość Bonusów należnych Klientowi
w rozumieniu §3 ust. 12 Regulaminu PK wynosi
2000 zł.
§3
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Ofertą, należy
składać na zasadach określonych w §4 Regulaminu
PK.
2. Wszelkie
reklamacje
dotyczące
zobowiązań
wynikających z Umowy pomiędzy Klientem,
a TAURONEM należy składać w formie i na adres
wskazany w zawartej Umowie z TAURONEM lub
w regulaminach zakupu odpowiednich produktów lub
usług TAURONA.
3. Wszelkie
reklamacje
dotyczące
zobowiązań
wynikających z Umowy pomiędzy Klientem,
a Partnerem TAURONA należy składać w formie i na
adres wskazany w zawartej Umowie z Partnerem
TAURONA lub w regulaminach zakupu odpowiednich
produktów lub usług Partnera TAURONA.
§4
Obowiązywanie Regulaminu Oferty
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września
2021 r. i obowiązuje do 30 września 2021 r.
2. Regulamin dostępny jest przez cały okres
obowiązywania na stronie internetowej Sprzedawcy:
www.tauron.pl.
3. Sprzedawca może odwołać Ofertę w każdym czasie,
na takich samych zasadach, na jakich został on
ogłoszony. Odwołanie Oferty nie oznacza pozbawienia
praw Klientów, którzy skorzystali z Oferty w okresie jej
obowiązywania.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym
regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu PK
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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§1
Postanowienia ogólne

