Regulamin
Warunki Uczestnictwa w Programie Sprzedaży Promocyjnej – Strefa Okazji TAURON
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Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin („Warunki Uczestnictwa”) określa zasady funkcjonowania oraz
uczestnictwa w Programie Sprzedaży Promocyjnej „Strefa Okazji TAURON”
(„Program”).
Program jest organizowany przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, ul. Łagiewnicka 60, 30 – 417, NIP: 676 233 77 35, REGON: 120378027
(„Organizator”).
Warunki Uczestnictwa dotyczą wydarzeń organizowanych w ramach „Life Festival
Oświęcim 2018”, który odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 15 – 16 czerwca 2018 r.
(„Wydarzenie”, łącznie „Wydarzenia”)
Przed wzięciem udziału w Programie, Użytkownik powinien zapoznać się z Warunkami
Uczestnictwa. Wzięcie udziału w Programie będzie równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
Użytkownika, będącego jednocześnie konsumentem.
Warunki uczestnictwa w Programie
Program skierowany jest do Użytkowników serwisu www.tauron.pl.
Użytkownik korzystając z Programu w ramach Warunków Uczestnictwa może otrzymać
od Organizatora kod rabatowy o wartości 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych), obniżający
o w/w kwotę, cenę za bilet lub karnet na Wydarzenie.
Aby otrzymać kod rabatowy, Użytkownik serwisu www.tauron.pl/lfo , w okresie trwania
Programu wskazanym w § 3 ust. 1, powinien wypełnić formularz zamieszczony na
stronie www.tauron.pl/lfo w Strefie Okazji. Po prawidłowym wypełnieniu w/w formularza,
Użytkownik otrzyma na podany adres e – mail, kod rabatowy oraz instrukcję realizacji
kodu. E – mail z kodem rabatowym zostanie wysłany do Użytkownika automatycznie po
prawidłowym wypełnieniu formularza.
Każdy kod rabatowy upoważnia Użytkownika do zakupu jednego biletu lub karnetu,
z rabatem w wysokości 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) na jedno wybrane Wydarzenie.
Aby skorzystać z kodu rabatowego, Użytkownik powinien spełnić w dalszej kolejności
następujące wymagania:
a) wejść na stronę serwisu http://www.eventim.pl/tlfo_2018, celem dokonania zakupu
biletu/karnetu (na dany dzień Wydarzenia),
b) po wybraniu opcji „Kup bilety” i „Bilet”, na kolejnej stronie z rozwijanego menu
Promocji Specjalnej wybrać „Tauron – klienci”, wpisać i zatwierdzić otrzymany kod
rabatowy,
c) dokonać zakupu biletu/karnetu zgodnie z regułami zamieszczonymi na tej stronie
internetowej.
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Pozostałe warunki Programu

Program trwa od dnia 15 maja 2018 r., od godziny 12:00, do dnia 14 czerwca 2018 r., do
godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów kodów rabatowych, z zastrzeżeniem
możliwości przedłużenia Programu. Informacja o przedłużeniu Programu zostanie
zamieszczona pod adresem www.tauron.pl/strefaokazji
W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Organizator umieści informacje
o tym fakcie w na stronie internetowej www.tauron.pl.
Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
Kody rabatowe i prawa z nimi związane nie mogą być przenoszone ani zbywane
w jakikolwiek sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności,
z wyjątkiem określonych w niniejszym Regulaminie Programu.
Kody Rabatowe przyznane w Programie, można wykorzystać jedynie w sposób
określony w niniejszym Regulaminie, w czasie trwania Programu.
Po wykorzystaniu, ważność kodu rabatowego wygasa.
Użytkownikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego,
rzeczowego) z tytułu uzyskanego kodu rabatowego.
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Zapytania i reklamacje

Wszelkie zapytania dotyczące Programu mogą być przesłane w czasie trwania
Programu, listem poleconym na adres Organizatora: TAURON Sprzedaż sp. z o.o. 30 –
417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60 lub na adres e – mail: katarzyna.wyzinagorska@tauron.pl.
Zapytania powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej
zapytanie oraz treść zapytania.
Organizator odpowie na zapytanie w terminie 14 dni od jego otrzymania na adres
wskazany przez osobę składającą zapytanie.
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Warunki techniczne

Do korzystania z serwisów internetowych, o których mowa w § 2, niezbędne jest posiadanie
przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet (z wyłączeniem urządzeń
w postaci tabletów oraz smartfonów) oraz przeglądarki zasobów internetowych
umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej
typu Internet Explorer 8.0 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).
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Postanowienia końcowe

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisów internetowych, o których mowa
w § 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi
i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa
zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.tauron.pl/lfo

