REGULAMIN
AKCJI KUPONOWEJ PGE
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji Kuponowej „Prąd jest lepszy z dodatkami" (zwanej dalej Akcją
Kuponową) jest Boson Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-807), przy ul. Bocianiej
21/1, zarejestrowana pod numerem KRS 0000535547, NIP 951-238-65-27 (zwana dalej
Organizatorem).
2. Celem Akcji Kuponowej jest umożliwienie klientom PGE Obrót S.A. skorzystania z rabatów
na zakupy na podstawie Kuponów rabatowych, które będą dostępne dla klienta w okresie
trwania Akcji Kuponowej. Kupony rabatowe uprawniały będą do zrobienia zakupów
w sklepach/skorzystania z usług firm uczestniczących w Akcji Kuponowej.
3. Partnerami Akcji Kuponowej są firmy, których nazwy zostały opublikowane na stronie
www.zapewniamyenergie.pl oraz na kuponach rabatowych, działające na terenie Polski,
udzielające rabatu/lub innej promocji klientom PGE Obrót S.A. na zakupy dokonywane we
wskazanych sklepach/na usługi świadczone we wskazanych miejscach, w formie i terminie
opisanych na kuponie rabatowym.
4. Uczestnikami Akcji Kuponowej są Klienci PGE Obrót S.A. Uczestnikiem Akcji Kuponowej może
być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które
nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie
wynikające z posiadania Kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.zapewniamyenergie.pl

§2
Czas trwania Akcji Kuponowej
Akcja kuponowa trwa od 1 października 2018 do 31 marca 2019. W tym terminie można realizować
kupony w sklepach stacjonarnych i online z uwzględnieniem dat na poszczególnych kuponach.

§3
Zasady Akcji Kuponowej
1. Warunkiem otrzymania kuponu rabatowego przez Klienta PGE Obrót S.A. jest spełnienie
jednego z poniższych warunków:
a. posiadanie aktywnego dostępu do PGE eBOK (elektronicznego Biura Obsługi Klienta).
Kupony rabatowe będą dostępne do pobrania w PGE eBOK.
b. posiadanie aktywnego dostępu do PGE eSklep. Kupony rabatowe będą dostępne do
pobrania w PGE eSklep.
Uczestnikiem Akcji Kuponowej
może być
kupony rabatowe z logo PGE, z aktualnej edycji.
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2. Dany kupon rabatowy może być wykorzystany jeden raz i w ramach jednego zakupu bez
względu na ilość sztuk, chyba że wzbudza ona uzasadnione podejrzenie zakupu w celu
odsprzedaży. Kupon rabatowy nie łączy się z innymi promocjami, obniżkami i akcjami
specjalnymi, stosowanymi przez danego sprzedawcę. Wartość rabatu liczona jest od cen
regularnych.
3. Aby skorzystać z oferty w sklepach stacjonarnych należy okazać kupon w wersji papierowej
lub w wersji elektronicznej na telefonie lub tablecie. Aby skorzystać z oferty sklepów online,
należy podać kod znajdujący się na kuponie ( np. PGE)
4. Lista adresów sklepów i podmiotów świadczących usługi objętych akcją dostępna jest na
stronie www.zapewniamyenergie.pl
5. Promocja dostępna w ramach Akcji Promocyjnej nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi
prowadzonymi w tym czasie w sklepach lub punktach Partnerów.
6. Uprawnienia wynikające z posiadania Kuponu rabatowego nie będą realizowane po
zakończeniu Akcji Kuponowej.
7. Aby zrealizować kupon rabatowy w sklepie internetowym należy wpisać we wskazanym
i oznaczonym przez Partnera polu kod promocyjny umieszony na kuponie
8. Wysokość rabatu, daty obowiązywania oraz szczegółowe warunki oferty zostały opisane na
kuponie rabatowym każdego Partnera.
9. Wszelkie reklamacje związane z Akcją Kuponową należy zgłaszać pisemnie do Organizatora
na adres reklamacje@boson.pl wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w czasie trwania Akcji
Kuponowej lub w terminie do 7 dni od daty zakończenia Akcji Kuponowej.

