Regulamin Oferty
„Program Antysmogowy PLUS”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Oferty „Program Antysmogowy PLUS”,
zwanej dalej: „Ofertą”, są: TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Łagiewnickiej 60,
30-417, oraz TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Barlickiego 2, 44-100,
zwani dalej: „Sprzedawcą”.
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. Sprzedawca – TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
lub TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
2.2. Klient – konsument, który spełnia warunki
uczestnictwa w Ofercie, wskazane w niniejszym
Regulaminie.
2.3. Umowa – Umowa kompleksowa dostarczania
energii elektrycznej (TAURON Sprzedaż GZE
sp. z o.o.) lub Umowa kompleksowa dotycząca
energii
elektrycznej
(TAURON
Sprzedaż
sp. z o.o.) wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy
(dalej: „OWU”).
2.4. Cennik – dedykowany do Oferty zbiór cen lub stawek
opłat za energię elektryczną, zdefiniowany w OWU
i wskazany w niniejszym Regulaminie.
2.5. Partner
TAURONA
–
przedsiębiorca
współpracujący ze Sprzedawcą na podstawie
zawartej pomiędzy nimi umowy, w zakresie
sprzedaży, dostarczenia i montażu systemów
ogrzewania lub klimatyzacji.

Podane powyżej ceny brutto uwzględniają
8% stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, będzie
on naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
1.2. Dokona w całości zapłaty za fakturę lub inny
dokument księgowy, wystawiony przez Partnera
TAURONA za zakupiony System lub Systemy,
w tym za ich dostarczenie i montaż.
1.3. Zainstaluje System lub Systemy w jednej lokalizacji,
tj. dla jednego adresu punktu poboru/obiektu.
2. W przypadku spełnienia przez Klienta wszystkich
warunków opisanych w ust. 1, Klient może zawrzeć ze
Sprzedawcą Umowę w zakresie Cennika dedykowanego
do Oferty, przy czym w przypadku zakupu przez Klienta:
• pompy ciepła lub klimatyzacji – Wariant A, Klient
może zawrzeć Umowę na Cennik, zawierający
w nazwie oznaczenie:
EE_GD GAC B AntysmogPLUS_G12as
• pieca akumulacyjnego lub klimatyzacji – Wariant B,
Klient może zawrzeć Umowę na Cennik, zawierający
w nazwie oznaczenie:
EE_GD GAC B AntysmogPLUS
W przypadku montażu w jednej lokalizacji Systemów
z możliwością wyboru różnych grup taryfowych,
o wyborze grupy taryfowej, a tym samym Cennika
decyduje Klient.
3. Klient może skorzystać z Oferty od dnia 1 kwietnia
2018 r. do odwołania.

§2
Warunki uczestnictwa
i informacje o ofercie

§3
Reklamacje

1. Z Oferty może skorzystać Klient, który łącznie spełni
następujące warunki:
1.1. Zakupi za pośrednictwem Sprzedawcy u Partnera
TAURONA system ogrzewania lub klimatyzacji
(dalej: „System lub Systemy”) wraz z jego
dostarczeniem i montażem, o łącznej, minimalnej
wartości:
• pompa ciepła – o wartości minimum 16.999,00 zł
netto, tj. 18.358,92 zł brutto lub
• piec akumulacyjny – o wartości minimum
14.999,00 zł netto, tj. 16.198,92 zł brutto, lub
• klimatyzacja – o wartości od 3.999,00 zł netto,
tj. 4.318,92 zł brutto, do 6.999,00 zł netto,
tj. 7.558,92 zł brutto (dalej: „Wariant A”), lub
• klimatyzacja – o wartości powyżej 6.999,00 zł
netto, tj. 7.558,92 zł brutto (dalej: „Wariant B”).

1. Zasady oraz formy składania reklamacji w zakresie
Umów zawartych na Cenniki wskazane w niniejszym
Regulaminie określone są w OWU.
2. Wszelkie reklamacje związane z rękojmią, gwarancją
lub niezgodnością towaru z umową dotyczące Systemu
lub Systemów ponosi wyłącznie Partner TAURONA.
W takich przypadkach należy kontaktować się
bezpośrednio z Partnerem TAURONA.
§4
Obowiązywanie regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
i obowiązuje do odwołania.
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2. Regulamin dostępny jest przez cały czas obowiązywania
Oferty w siedzibie Spółki i na stronie internetowej
Sprzedawcy: www.tauron.pl.
3. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Organizator może odwołać Regulamin w każdym czasie,
na takich samych zasadach, na jakich został on ogłoszony.
Odwołanie nie oznacza pozbawienia praw Klientów,
którzy skorzystali z Oferty w okresie obowiązywania
Regulaminu.
5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje
się odpowiednie zapisy Kodeksu cywilnego oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym
Regulaminem i akceptuję warunki oraz zapisy
w nim zawarte.
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………………………………………………….
podpis Klienta
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