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Załącznik nr 1 do
Regulaminu Programu
dla C

Program Kliencki – Oferta odnowieniowa z Bonusem

Tabele ofert oraz wysokości Bonusów Prądowych i/albo Bonusów Gazowych dla Klientów Organizatora
Programu obowiązujące w okresie od 1.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
1. Klient i/albo Klient Gazowy, i/albo Posiadacz PPE, który dokona zakupu jednego spośród niżej wymienionych w Tabelach
Cenników w okresie obowiązywania Oferty Specjalnej, otrzyma od Organizatora Bonus Prądowy i/albo Bonus Gazowy.
2. Organizator zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany terminu obowiązywania Programu określonego
niniejszym Załącznikiem nr 1 lub jego odwołania, jak również do ewentualnej zmiany przewidzianych tym Załącznikiem
Bonusów Prądowych i/albo Bonusów Gazowych. Informacja o tym fakcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.tauron.pl z 3-dniowym wyprzedzeniem. Wskazane powyżej zmiany nie wpływają na prawa osób, które skorzystały
z Programu przed jego odwołaniem lub zmianą.
Tabela 1.

energia
elektryczna

energia
elektryczna

energia
elektryczna

Produkt lub usługa TAURONA
Oferta
Nazwa Cennika

Typ
umowy

Wysokość Bonusu Prądowego
i/albo Bonusu Gazowego*

oferta
odnowieniowa

Prąd z Serwisantem 24H –
2 lata – dla Domu
ze znacznikiem „PA2”
(faktura papierowa lub
e-faktura)

24 mies.

45,50 zł

oferta
odnowieniowa

Prąd z Serwisantem 24H PLUS –
2 lata – dla Domu
ze znacznikiem „PA2”
(faktura papierowa lub
e-faktura)

24 mies.

52,50 zł

oferta
odnowieniowa

Prąd z usługą Zdrowie 24H –
2 lata – dla Domu
ze znacznikiem „PA2”
(faktura papierowa lub
e-faktura)

24 mies.

74,94 zł

Uwaga:
Zgodnie z zapisami § 3 ust. 13 i 14 Regulaminu maksymalna wartość wszystkich bonusów należnych Klientowi, Klientowi Gazowemu
i/albo Posiadaczowi PPE, w tym Bonusów Prądowych i/albo Bonusów Gazowych, i/albo Bonusów Specjalnych, z tytułu udziału w niniejszym
Programie oraz innych programach lub promocjach prowadzonych przez Organizatora wynosi 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt
złotych) w danym roku kalendarzowym. W przypadku gdy Posiadacz PPE otrzymał Bonus Gazowy od Klienta Gazowego na zasadach
opisanych w § 2 ust. 5 lit. b) Regulaminu, jest on uprawniony do uzyskania Bonusu Gazowego o jednorazowej wartości nieprzekraczającej
200,00 zł (słownie: dwieście złotych).
*

	W przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 6, 7, 8, 9, 10 Regulaminu, Klient i/albo Klient Gazowy, i/albo Posiadacz PPE nie otrzyma Bonusu
Prądowego ani/albo Bonusu Gazowego, ani/albo Bonusu Specjalnego.
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