Regulamin programu rekomendacyjnego „Polecaj oszczędzaj z Konerg”
I. Organizator
Organizatorem programu rekomendacyjnego „Polecaj oszczędzaj z Konerg” ( zwanym dalej
„Programem”) jest Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Królowej Jadwigi 103, 30-209 Kraków Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000587405, NIP 5213669184, REGON 147174223, o kapitale
zakładowym w wysokości 500 040,000 zł (zwany dalej „Organizatorem”).

II. Czas trwania Programu
Program ma charakter stały i trwa od 02.11.2016 r. do odwołania.

III. Uczestnicy Programu
1. Z Programu – jako polecający– może skorzystać pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej
„Polecającym”), która w chwili przystąpienia do Programu ma podpisaną z Organizatorem
kompleksową umowę na sprzedaż energii elektrycznej lub paliwa gazowego (zwana dalej „Umową”).
2. Z Programu– jako osoba polecona– może skorzystać pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej
„Poleconym”), która do dnia 02.11.2016 r. nie ma podpisanej z Organizatorem Umowy.
3. Polecający i Polecony zwani są dalej Uczestnikami.
4. Z oferty wyłączone są osoby, które są pracownikami Organizatora, spółek zależnych od Organizatora
w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, także osoby pozostające z Organizatorem w stosunku
cywilnoprawnym
5. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

IV. Warunki przystąpienia do Programu
1. W ramach Programu Polecający może zarekomendować wskazaną przez siebie osobę do zawarcia
Umowy oferowanej przez Organizatora.
2. Przystąpienie do Programu uznaje się za skuteczne, gdy:
a) Polecający wypełni formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej dostępny na stronie
internetowej: http://konerg.pl/polecaj-i-oszczedzaj
b) Polecony, przed podpisaniem Umowy, powoła się na Program i poda dane Polecającego określone
w ust. 3 oraz spełni warunki określone w ust 4 lit a poniżej.
3. Przekazanie Organizatorowi danych Polecającego i Polecanego w ramach Programu musi zostać
dokonane zgodnie z następującymi warunkami:

a) Polecający poda swoje imię, nazwisko i numer telefonu oraz poda następujące dane Poleconego:
imię i numer telefonu oraz powiadomi Poleconego o podaniu jego danych Organizatorowi,
b) Polecający zobowiązuje się do powiadomienia Poleconego o przekazaniu danych poprzez
potwierdzenie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym.
4. Na podstawie rekomendacji Polecającego, po spełnieniu odpowiednio warunków opisanych
poniżej, Polecony i Polecający otrzymują rabat o wartości 100 zł, który zasila konto Poleconego i
Polecającego w formie nadpłaty. Rabat może być udzielany wyłącznie na opłatę za paliwo gazowe lub
energię elektryczną.
a) W momencie podpisywania Umowy Polecany upoważni Organizatora do przekazania Polecającemu
informacji dotyczących spełnienia przez Poleconego warunków, od których uzależnione jest
przyznanie rabatu. Upoważnienie zostanie przekazane w formie pisemnej poprzez złożenie podpisu na
oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu lub ustnie na nagrywanej linii telefonicznej.

V. Rabaty
1. Polecający po spełnieniu warunków o których mowa w pkt IV otrzyma rabat w postaci nadpłaty na
koncie w wysokości 100 zł w ciągu 30 dni od wejście w życie postanowień Umowy popisanej przez
Poleconego na podstawie rekomendacji Polecającego.
2. Polecony po spełnieniu warunków o których mowa w pkt. IV otrzyma nagrodę w postaci nadpłaty
na rachunku w wysokości 100 zł w ciągu 30 dni od wejście w życie postanowień Umowy.
4. Polecający może polecić dowolną liczbę osób, przy czym rabat za polecenie Polecający otrzyma
każdorazowo za każdego Poleconego, który spełni warunki opisane w pkt IV ust. 4.
VI. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie mają postanowienia
Umowy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem e-mail bok@konerg.pl lub korespondencyjnie.
Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika Programu,
telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane
na adres:
Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg S.A.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Królowej Jadwigi 103
30-209 Kraków
z dopiskiem
„Polecaj i oszczędzaj z Konerg”
3. Organizator reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 02.11.2016 r.
5. Regulamin Programu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.konerg.pl

