
Regulamin Promocji „Tania energia dla firm do 250 zł/MWh” - 

„Regulamin” 
www.engie-zielonaenergia.pl/EnergiaDo250/index.html 

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie promocyjnych warunków przedstawianych ofert 

handlowych Organizatora Promocji za pomocą Strony internetowej „Tania energia dla firm do 

250 PLN/MWh”. 

2. Organizatorem Promocji jest spółka ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzie 26, 

28-230 Połaniec, KRS: 0000058191, REGON: 812054036, NIP: 8522434090, kapitał zakładowy 

230 000 PLN, w pełni opłacony. 

3. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z promocji jest akceptacja Regulaminu Promocji i 

Regulaminu Strony Internetowej. Akceptacja następuje w drodze elektronicznej przez wysłanie 

formularza z danymi kontaktowymi w celu podania danych do przedstawienia oferty handlowej 

Organizatora.  

4. Warunkiem przedstawienia oferty handlowej jest podanie danych o zużyciu energii powyżej 10 

MWh rocznie oraz danych kontaktowych klienta oraz bycie przedsiębiorcą. Dla potrzeb 

Regulaminu za przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wykonującą we własnym imieniu działalność 

gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności 

gospodarczej. 

5. Określenie „Tania energia dla firm do 250 zł/MWh” dotyczy energii elektrycznej w taryfie 

jednostrefowej lub ceny średniej dla zużycia energii rozliczanej w taryfach wielostrefowych w 

dniu 20.10.2016 r. W dniu 20.10.2016 r. zostało przeprowadzone badanie własne cenników 

zamieszczonych na stronach internetowych sprzedawców energii takich spółek jak: Enea, 

Energa, Tauron w taryfie C11.  

6. Organizator Promocji oferuje następujące warunki promocyjne przedstawianych klientowi ofert 

na zakup energii elektrycznej: 

a) energia elektryczna w cenie nie przekraczającej średniej wartości 250 zł za 1 MWh dla 

zużycia podanego przez klienta, 

b) umowa na zakup energii elektrycznej będzie miała minimalny okres obowiązywania 12 

miesięcy, 

c) Promocja obowiązuje od 14.10.2016 r. do dnia 16.12.2016 r.1 

7. Z Promocji określonej Regulaminem może skorzystać przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 4 

Regulaminu. 

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora. 

9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 

Strony Internetowej oraz Polityki prywatności. 
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