REGULAMIN PROGRAMU POLEĆ SĄSIADA

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się program ,,Poleć Sąsiada”
(zwany dalej Programem).
2. Organizatorem Programu jest Gaz Petrol Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. 1
Maja 90, NIP: 896 151 76 42, KRS: 0000384403
3. Program rozpoczyna się dnia 01.01.2018r. i trwa aż do jego odwołania, które zostanie
podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.gazpetrol.pl.
4. Program obowiązuje na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego.

§2. Warunki i zasady uczestnictwa w programie
1. Uczestnikiem Programu może być każdy klient spółki Gaz Petrol posiadający ważną umowę
na wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny oraz dostawy gazu (Dotychczasowy
Klient) oraz każdy Klient spółki, który z polecenia Klienta Dotychczasowego zakupi gaz płynny
lub zakupi gaz oraz podpisze umowę na wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny i
dostawy gazu.
2. Warunkiem uczestnictwa w Programie Dotychczasowego Klienta jest:
a) polecenie spółki, jako dostawcy gazu do przydomowej instalacji zbiornikowej na gaz
płynny Nowemu Klientowi, który w dacie polecenia dokonanego przez Dotychczasowego
Klienta nie ma zawartej umowy na wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny oraz
dostawy gazu, a także nie został polecony wcześniej przez inną osobę lub firmę lub sam
nie zgłosił się do spółki;
b) przekazanie danych Nowego Klienta w jeden ze sposobów przewidzianych w pkt. 3.;
3. Aby przekazać dane Nowego Klienta, Dotychczasowy Klient powinien:
a) zadzwonić na numer stacjonarny 71 316 61 72 lub wysłać wiadomość e-mail na adres
wrocław@gazpetrol.pl i podać dane Nowego Klienta tzn. imię i nazwisko, adres oraz
numer telefonu do kontaktu za zgodą osoby zainteresowanej kupnem;
b) wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie w sekcji ,,Gaz dla
domu’’ i dalej „Formularz polecenia Klienta”;
4. Przez przystąpienie do Programu Dotychczasowy Klient oświadcza, że polecony przez niego
Nowy Klient wyraził zgodę na przekazanie spółce danych teleadresowych oraz na ich
przetwarzanie dla potrzeb marketingowych spółki zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
5. Warunkiem uczestnictwa Nowego Klienta w Programie jest:
a) Zakup gazu płynnego z polecenia Dotychczasowego Klienta;
b) Podpisanie umowy na wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny oraz dostawy
gazu;
c) Wyrażenie pisemnej zgody na przekazanie spółce danych teleadresowych oraz na
ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych spółki zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

§3. Zasady przyznawania rabatu Dotychczasowemu Klientowi
1. Polecając Nowego Klienta Dotychczasowy Klient w sposób zgodny z zasadami określonymi w
§2, nabywa prawo do:
a) uzyskania promocyjnie 150 zł rabatu na zakup gazu płynnego, w przypadku określonym w
§2 ust.5 pkt. a;
b) uzyskania promocyjnie 300 zł rabatu na zakup gazu płynnego, w przypadku określonym w
§2 ust.5 pkt. b;
2. Warunkiem otrzymania przez Dotychczasowego Klienta rabatu, o którym mowa w ust.1 pkt b
jest zawarcie ze spółką Gaz Petrol przez Nowego Klienta umowy na wykonanie przydomowej
instalacji zbiornikowej na gaz płynny, dostawy gazu oraz jej realizacji.
3. Gaz Petrol ma prawo odstąpić od udzielenia rabatu, gdy w dniu zakupu gazu/ zawarcia
umowy z Nowym klientem, Dotychczasowy Klient posiada zaległe wierzytelności wobec
spółki.
4. Rabat na zakup gazu przysługuje Dotychczasowemu Klientowi, który zgłosi Nowego Klienta
jako pierwszy. O kolejności zgłoszeń decyduje data i godzina zarejestrowania Nowego Klienta
przez Organizatora.
5. Rabat może zostać wykorzystany w terminie 12 miesięcy od dnia spełnienia się warunków do
jego uzyskania, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Po upływie tego
terminu prawo do niewykorzystanego rabatu wygasa.

§4. Zasady przyznawania rabatu Nowemu Klientowi

1. Przystępując do Programu w sposób zgodny z zasadami określonymi w §2 ust. 5 niniejszego
Regulaminu, Nowy Klient nabywa prawo do otrzymania:
a) 100 zł rabatu na pierwszą dostawę gazu płynnego, w przypadku określonym w §2 ust. 5 pkt. a
oraz pkt b
2. Warunkiem otrzymania przez Dotychczasowego Klienta rabatu, o którym mowa w ust.1 pkt
b jest zawarcie ze spółką Gaz Petrol przez Nowego Klienta umowy na wykonanie
przydomowej instalacji zbiornikowej na gaz płynny, dostawy gazu oraz jej realizacji na skutek
polecenia przez Dotychczasowego Klienta.
3. Rabat może zostać wykorzystany w terminie 12 miesięcy od dnia spełnienia się warunków
do jego uzyskania, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu. Po upływie tego
terminu prawo do niewykorzystanego rabatu wygasa.

§5. Postanowienia końcowe

1. Materiały promocyjne Programu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą
moc prawną posiadają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Gaz Petrol oświadcza, że rabat zostanie naliczony zgodnie z przepisami prawa
podatkowego.
3. Gaz Petrol nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niemożność przekazania danych Nowego klienta wynikającą z niesprawności
urządzeń służących do komunikowania się na odległość;
b) niemożność zawarcia umowy z Nowym Klientem ze względu na przekazanie przez
Dotychczasowego Klienta błędnych lub niepełnych danych Nowego Klienta;
c) niemożność naliczenia rabatu Uczestnikowi ze względu na podanie niewłaściwego
Numeru Klienta;
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują
przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego;
5. Regulamin Programu dostępny jest na portalu Klienta oraz w siedzibie Gaz Petrol;
6. Gaz Petrol zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jeżeli nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie;
7. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Programu Uczestnicy mogą zgłaszać w
formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez cały okres trwania Programu oraz w
ciągu 1 miesiąca od dnia jego odwołania. Reklamacje należy przesłać na adres
siedziby firmy; lub na adres e-mail: wrocław@gazpetrol.pl;
8. Program nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani loterii
promocyjnej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych;
9. Uczestnikom Programu przysługuje:
a) prawo dostępu do danych i żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze
stanem rzeczywistym);
b) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu i
przenoszenia danych (w przypadkach przewidzianych prawem)’
c) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem);
d) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną
danych osobowych;
10. Korespondencję w sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy
kierować na adres email: wroclaw@gazpetrol.pl lub na adres siedziby spółki.

