REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ
„POLEĆ ONE ZNAJOMYM I ZDOBĄDŹ 100 ZŁ”

1. Postanowienia Ogólne
1.1. Oferta Promocyjna dedykowana jest do Obecnych Klientów ONE S.A., którzy spełniają łącznie
poniższe warunki:
a) posiadają umowę sprzedaży energii elektrycznej lub kompleksową umowę dostarczania
energii elektrycznej (dalej jako: „Umowa”);
b) polecą Nowemu Klientowi usługi Sprzedawcy, a Nowy Klient ten w efekcie polecenia zawrze
ze Sprzedawcą umowę sprzedaży energii elektrycznej lub kompleksową umowę dostarczania
energii elektrycznej na okres 24 lub 36 miesięcy na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
1.2. Ofertę Promocyjną stosuje się w rozliczeniach z Obecnymi Klientami, dokonującymi zakupu energii
elektrycznej na własny użytek, stosownie do zakresu zawartej Umowy.

2. Zasady Oferty Promocyjnej
2.1. W ramach Oferty Promocyjnej, Obecny Klient, który w trakcie trwania Oferty Promocyjnej spełni
warunki określone w ust. 1 pkt 1 otrzyma Bonus w wysokości 100 zł za każdego Nowego Klienta,
który zawrze Umowę.
2.2. Warunkiem przyznania Bonusa jest terminowa płatność dokonana przez Nowego Klienta, dwóch
pierwszych faktur wystawionych przez Sprzedawcę na rzecz Nowego Klienta za energię elektryczną.
2.3. Bonus wypłacony będzie na rachunek bankowy Obecnego Klienta lub zostanie zaliczony na poczet
rozliczenia przyszłych faktur wystawionych na rzecz Obecnego Klienta – według wyboru Obecnego
Klienta.
2.4. Obecny Klient nie może zmienić złożonego oświadczenia woli co do sposobu rozliczania Bonusa.
2.5. W przypadku wyboru płatności Bonusa na rachunek bankowy Bonus będzie wypłacony najpóźniej
do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym warunki jego otrzymania
zostają spełnione.
2.6. W przypadku nieopłacenia którejkolwiek z dwóch pierwszych faktur przez Nowego Klienta, Bonus
Obecnemu Klientowi nie przysługuje.
2.7. Oferta Promocyjna obowiązuje w okresie od dnia 01.08.2020 r. do odwołania.
2.8. Pozyskany Nowy Klient musi wskazać, że został pozyskany przez Obecnego Klienta i wskazać go.
2.9. Nowy Klient, który został pozyskany w ramach Oferty Promocyjnej „Poleć ONE znajomym i zdobądź
100 zł” nie może skorzystać z innych ofert promocyjnych Sprzedawcy.

3. Postanowienia końcowe
3.1. Oferta Promocyjna obowiązuje niezależnie od wybranego przez Klienta cennika.
3.2. We wszelkich sprawach nieregulowanych Ofertą Promocyjną mają zastosowanie odpowiednie
postanowienia Umowy, OWU oraz Cennika Podstawowego.

