REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW SPÓŁKI
ENDICO SP. Z O.O.
DOTYCZĄCY KORZYSTANIA Z PROMOCJI „MIESIĄC BEZ RACHUNKU”

§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja.
Promocja prowadzona jest pod hasłem: „Miesiąc bez rachunku”.
Promocja trwa od dnia 10.10.2014 r. do dnia 31.12.2014.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Promocji.
5. Organizatorem Promocji jest ENDICO Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul Jana Pawła II
33, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000074953
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy w Gdańsku, NIP 894 26 71 537, kapitał zakładowy o wysokości 5.964.000,00
PLN.
6. Uczestnikiem Promocji może być każdy, kto w terminie trwania Promocji, określonym
powyżej, spełni warunki opisane w § 4 (warunek konieczny).
7. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do nie objęcia Promocją Uczestnika działającego
niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub nie spełniającego wymogów określonych w
niniejszym Regulaminie.
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§2
1. Definicje
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione
znaczenie:
a) Organizator Promocji ENDICO Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul Jana Pawła II
33, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000074953 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy w Gdańsku, NIP 894 26 71 537, kapitał
zakładowy o wysokości 5.964.000,00 PLN.
b) Promocja - akcja promocyjna polegająca na obniżeniu ceny usługi sprzedaży energii
elektrycznej.
c) Regulamin - spis zasad i wytycznych do prawidłowej organizacji i przebiegu Promocji.
d) Uczestnik – podmiot biorący udział w akcji promocyjnej.
e) Sprzedaż energii elektrycznej – usługa polegając na sprzedaży energii elektrycznej do
Uczestnika przez ENDICO sp. z o.o. w ramach wolnego rynku zgodnie z zasadą TPA.

§3
Opis Promocji
1. Promocja polega na udzieleniu rabatu na energię elektryczną w wysokości 100% w
pierwszym miesiącu realizacji sprzedaży.
2. Promocją objętych jest maksymalnie 100 Klientów Organizatora Promocji którzy jako pierwsi
podpiszą umowę sprzedaży energii i przystąpią do Promocji w czasie jej obowiązywania, tj.
między 15.10.2014 a 31.12.2014r.
3. Warunki promocyjne dotyczą maksymalnie 3 000 kWh zużytych w ciągu pierwszego miesiąca
sprzedaży energii do Klienta. Każda kolejna kWh energii zużytej przez Klienta w ciągu

pierwszego miesiąca powyżej 3 000 kWh będzie rozliczana po cenie określonej w umowie
sprzedaży energii zawartej między Organizatorem promocji i Uczestnikiem.
4. W przypadku kiedy wolumen energii zużytej w pierwszym miesiącu przekroczy 3 MWh,
Organizator Promocji udziela Uczestnikowi rabatu w kwocie równej iloczynowi ceny energii
określonej w umowie i 3 000 kWh, różnicę pomiędzy ceną sprzedaż, a kwotą rabatu pokrywa
Uczestnik Promocji.
5. Jeżeli Uczestnik promocji rozliczany jest przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego w
okresach dłuższych niż jednomiesięczne, wówczas ilość energii objętej warunkami
promocyjnymi wyliczona i rozliczona zostanie proporcjonalnie dla okresu jednego miesiąca.
§4
Warunki skorzystania z Promocji
1. Uczestnik może przystąpić do promocji do dnia 31.12.2014 r.. przy czym skorzystanie z
zakupu energii elektrycznej na promocyjnych warunkach możliwe będzie pod warunkiem
rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w terminie do dnia 30.06.2015 r.
2. Warunkiem udziału Uczestnika w Promocji jest podpisanie umowy sprzedaży energii
elektrycznej oraz niewypowiadanie jej przez cały okres trwania umowy sprzedaży energii
elektrycznej między Organizatorem a Uczestnikiem.
3. Uczestnik zobowiązuje się do kupowania energii elektrycznej od Organizatora przez cały
okres trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej między Organizatorem i
Uczestnikiem. W przypadku rezygnacji przed wskazanym terminem, Organizator Promocji
obciąży Uczestnika Promocji pełnymi kosztami związanymi z udzielonym rabatem, tj.
iloczynem ceny energii i ilości zużytej w pierwszym miesiącu sprzedaży Uczestnikowi energii
elektrycznej dla której został udzielony rabat.
4. Promocja dotyczy Uczestników, którzy wraz z przystąpieniem do Promocji po raz pierwszy
zostaną Klientami Organizatora.
§5
Czas trwania Promocji
1. W ramach Promocji Organizator Promocji będzie przyjmował do realizacji zgłoszenia
Uczestnika przekazane do Organizatora Promocji w terminie do dnia 31.12.2014 r. Zgłoszenie
powinno zawierać wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia dostarczony do Organizatora
wraz z podpisaną umową sprzedaży energii elektrycznej.
§6
Postanowienia końcowe
1. Materiały reklamowo – promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.
Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin Promocji, dostępny będzie przez czas trwania Promocji w Biurze Obsługi Klienta
Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. – podmiotu powiązanego
kapitałowo z Organizatorem, który na zlecenie Organizatora prowadzi obsługę Klientów
kupujących energię elektryczną od Organizatora, oraz na stronie internetowej
www.gpec.pl/energia.
3. Wszelkie ewentualne spory związane z niniejszym Regulaminem Promocji Strony będą
starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku gdyby nie doszło do porozumienia, spory
rozstrzygane będą przez sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania
cywilnego.

