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1. Postanowienia Ogólne 

 

1.1. Niniejsza Oferta Promocyjna dedykowana jest dla Nowych Klientów ONE S.A., którzy w okresie 

obowiązywania Oferty Promocyjnej zawrą ze Sprzedawcą nową Umowę kompleksową sprzedaży 

energii elektrycznej lub umowę na nowy Punkt Poboru Energii na czas określony: 24 lub 36 miesięcy 

(dalej jako: „Umowa”). 

1.2. Ofertę Promocyjną stosuje się w rozliczeniach z Nowymi Klientami, dokonującymi zakupu energii 

elektrycznej na własny użytek, stosownie do zakresu zawartej Umowy. 

 

2. Zasady oferty 

 

2.1. W ramach Oferty Promocyjnej, Nowy Klient, który zawrze Umowę ze Sprzedawcą otrzyma 100 zł 

(dalej jako: „Bonus”) na zasadach określonych w pkt 2.4. 

2.2. Nowy Klient jest uprawniony do otrzymania Bonusa za zawarcie każdej nowej Umowy na nowy 

Punkt Poboru Energii Elektrycznej. 

2.3. Nowy Klient może otrzymać Bonus na zadeklarowany rachunek bankowy lub wnioskować 

o  zaliczenie go na poczet faktur wystawionych przez Sprzedawcę. 

2.4. Warunki przyznania Bonusa: 

a) terminowa płatność pierwszej wystawionej przez Sprzedawcę faktury uprawnia do Bonusa 

w  kwocie 50 zł, który może zostać rozliczony z następnymi fakturami wystawionymi przez 

Sprzedawcę lub wypłacony na rachunek bankowy podany uprzednio przez Nowego Klienta – 

według wyboru Nowego Klienta; 

b) terminowa płatność drugiej wystawionej przez Sprzedawcę faktury, uprawnia do kolejnego 

Bonusa w kwocie 50 zł, który może zostać rozliczony z następnymi fakturami wystawionymi 

przez Sprzedawcę lub wypłacony na rachunek bankowy podany uprzednio przez Nowego 

Klienta – według wyboru Nowego Klienta. 

2.5. Oświadczenie woli w przedmiocie wyboru sposobu rozliczenia Bonusa (płatność na rachunek 

bankowy lub rozliczenie z fakturami) powinno zostać złożone w momencie zawierania Umowy. 

2.6. Nowy Klient nie może zmienić złożonego oświadczenia woli co do sposobu rozliczania Bonusa. 

2.7. W przypadku wyboru płatności Bonusa na rachunek bankowy należne Bonusy wypłacane będą 

Nowemu Klientowi najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, 

w  którym warunki jego otrzymania zostają spełnione. 

2.8. Oferta Promocyjna obowiązuje w okresie od dnia 01.08.2020 r. do odwołania. 

2.9. Nowy Klient, który skorzystał z Oferty Promocyjnej „100 zł dla Nowych Klientów” nie może 

skorzystać z Oferty Promocyjnej „Zdobądź voucher na podróże z EcoCar” oferowanej przez 

ONE  S.A. we współpracy z EcoCar S.A. 

2.10. Z Oferty Promocyjnej „100 zł dla Nowych Klientów” nie może skorzystać Nowy Klient, który 

został pozyskany w ramach Oferty Promocyjnej „Poleć ONE znajomym i zdobądź 100 zł” oferowanej 

przez ONE S.A. 
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3. Zasady kwalifikacji Klientów 

 

3.1. Z Oferty Promocyjnej mogą skorzystać Klienci, którzy: 

a) będą korzystać z Grup Taryfowych „G” 

b) nie posiadają przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego 

c) nie mają zadłużenia w stosunku do Sprzedawcy 

 

 

4. Postanowienia końcowe 

 

4.1. Oferta Promocyjna obowiązuje niezależnie od wybranego przez Nowego Klienta cennika. 

4.2. We wszelkich sprawach nieregulowanych niniejszą ofertą mają zastosowanie odpowiednie 

postanowienia Umowy, OWU oraz Cennika Podstawowego. 

 

 

 

 

Ja, ……………………………………………….. (imię i nazwisko), oświadczam, iż zapoznałem/am się 

z  Ofertą Promocyjną „100 zł dla Nowych Klientów”, akceptuję jej warunki i wyrażam dobrowolnie zgodę na 

udział w niej.   

 Chcę zaliczyć Bonus na poczet przyszłych faktur wystawionych przez Sprzedawcę. 

 Chcę otrzymać Bonus na swój rachunek bankowy o numerze: …………………………………………...... 

 

 

 

…………………………………………….. 

              Data i podpis Nowego Klienta 

 

 

 


