Regulamin akcji promocyjnej „Gaz ziemny do ogrzewania to czysty zysk dla Ciebie” organizowanej
przez Avrio Media Sp. z o.o. na terenie Gminy Golina
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w
akcji promocyjnej „Gaz ziemny do ogrzewania to
czysty zysk dla Ciebie” (dalej jako „Akcja”).
2. Organizatorem Akcji jest spółka AVRIO MEDIA
Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul.
Wrzesińska 1B, 62-025 Kostrzyn, zarejestrowana
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
0000162990, REGON: 634498236, NIP:
7831599859, kapitał zakładowy 3 250 000 PLN
(dalej jako „Organizator”).
3. Akcja trwać będzie w okresie od dnia 1 września
2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
4. Akcję organizuje się na terenie Gminy Golina.
§2 UCZESTNICTWO W AKCJI
1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
2. W Akcji uczestniczyć może każda osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, będąca właścicielem,
współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym,
lub posiadająca inny tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy
Golina (dalej jako „Nieruchomość”), która nie
podpisała wcześniej umowy o przyłączenie do
sieci gazowej dla tej samej Nieruchomości, z
zastrzeżeniem, że dla w/w Nieruchomości
istnieją warunki techniczne przyłączenia do sieci
gazowej Organizatora. Warunki techniczne
przyłączenia istnieją wówczas, gdy
przewidywany zakres rzeczowy związany z
budową przyłącza gazowego będzie zakładał
budowę przyłącza o długości nie przekraczającej
30 m i nie będą zachodziły przesłanki
ekonomiczne zawyżające w znaczny sposób
budowę tego przyłącza. Organizator zastrzega
sobie indywidualne rozpatrzenie każdego
wniosku i wydanie warunków technicznych
przyłączenia do sieci gazowej Organizatora.
3. W przypadku osób tworzących wspólne
gospodarstwo domowe, w Akcji uczestniczyć
może wyłącznie jedna z tych osób.
4. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest złożenie do
Organizatora wniosku o wydanie warunków
technicznych przyłączenia, a następnie, po
otrzymaniu od Organizatora warunków
technicznych przyłączenia, złożenie wniosku o
zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
Organizatora, podpisanie z Organizatorem
umowy o w §3 ust. 1 pkt a, b lub c Regulaminu
oraz podpisanie oświadczenia o przystąpieniu do
i akceptacji Regulaminu Akcji.
5. Uczestnicząc w Akcji Uczestnik zobowiązuje się
do:
a. zawarcia z Organizatorem umowy
kompleksowej dostarczania gazu ziemnego,
b. faktycznego odbioru gazu ziemnego, w
terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia, w
którym Organizator zgodnie z umową o
przyłączenie będzie gotowy do rozpoczęcia
świadczenia usługi dystrybucji oraz do sprzedaży
paliwa gazowego.
§3 OFERTA AKCYJNA
1. Organizator z tytułu udziału w Akcji przyznał
następujące nagrody pieniężne:
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2.

3.
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w wysokości 500 zł – dla Uczestników,
którzy podpiszą umowę o przyłączenie do
sieci gazowej Organizatora dla
Nieruchomości w terminie do dnia 31
stycznia 2016 r.,
b. w wysokości 400 zł – dla Uczestników,
którzy podpiszą umowę o przyłączenie do
sieci gazowej Organizatora dla
Nieruchomości w terminie od dnia 1 lutego
2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
c. w wysokości 300 zł – dla Uczestników,
którzy podpiszą umowę o przyłączenie do
sieci gazowej Organizatora dla
Nieruchomości w terminie od dnia 1 stycznia
2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
(dalej jako „Nagroda”), przy czym o spełnieniu
powyższych terminów decyduje data przyjęcia
umowy o przyłączenie i oświadczenia przez
Organizatora lub data stempla pocztowego.
Dla jednej Nieruchomości Uczestnik jest
uprawniony do uzyskania tylko jednej Nagrody w
ramach Akcji. W przypadku podpisania umowy o
przyłączenie do sieci gazowej Organizatora dla
więcej niż jednej Nieruchomości, Nagroda dla
każdej z nich przysługuje odrębnie.
Nagrody otrzymane przez Uczestników stanowią
nagrody związane ze sprzedażą premiową w
rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361 t.j. ze zm.).
Jednorazowa wartość Nagrody nie przekroczy
kwoty określonej w art. 21 ust 1 pkt 68 w/w
ustawy, stąd dochód z tego tytułu nie będzie
podlegać opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie
powyższe nie dotyczy Nagród otrzymanych
przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez
niego działalnością gospodarczą. W takim
przypadku Nagrody stanowią przychód z
działalności gospodarczej.
Wraz z informacją o wydaniu warunków
technicznych przyłączenia do sieci gazowej
Organizatora dla Nieruchomości, Uczestnik
zostanie powiadomiony pisemnie o możliwości
zakwalifikowania do udziału w Akcji i przyznania
Nagrody.
Nagroda zostanie przekazana na rachunek
bankowy wskazany przez Uczestnika lub
wysłana przekazem pocztowym na adres
wskazany przez Uczestnika, w terminie do 60
dni od daty zawarcia umowy o przyłączenie do
sieci gazowej Organizatora.
Uczestnik, który skorzystał z oferty akcyjnej, o
której mowa w ust. 1 powyżej, a następnie
odstąpił od umowy o przyłączenie dla
Nieruchomości, zobowiązany jest do zwrotu
kwoty Nagrody. Uczestnik dokona zwrotu kwoty
Nagrody w terminie 14 dni od daty otrzymania
stosownego dokumentu księgowego ze strony
Organizatora.
Do Uczestnika, który skorzystał z oferty akcyjnej,
a następnie dokonał aneksowania umowy o
przyłączenie dla Nieruchomości przesuwając
termin przyłączenia dla Nieruchomości
przesuwając termin przyłączenia zgodnie z
umową o przyłączenie o okres dłuższy niż 6
miesięcy, stosuje się ust. 6 powyżej.

§4 DANE OSOBOWE
1. A d m i n i s t r a t o r e m d a n y c h o s o b o w y c h
udostępnianych przez Uczestników jest
Organizator.
2. Biorąc udział w Akcji Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z Akcją.
3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182
t.j. ze zm.).
§5 REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Akcją mogą być
składane przez Uczestnika w formie pisemnej na
adres Organizatora.
2. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko i
adres reklamującego oraz dokładny opis
i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacja będzie rozpatrywana przez
Organizatora w terminie 30 dni od daty jej
wpływu. Organizator pisemnie poinformuje
reklamującego o zajętym stanowisku. Decyzja
Organizatora jest ostateczna i dalsza
korespondencja dotycząca reklamacji nie będzie
rozpatrywana.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego
Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia
swoich roszczeń na odpowiednio wybranej przez
siebie drodze, w tym postępowania sądowego.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Akcja nie może być łączona z innymi akcjami i
promocjami organizowanymi przez Organizatora.
2. Regulamin Akcji dostępny jest w biurze
Organizatora oraz na stronie internetowej
Organizatora www.avriomedia.pl. W sprawie
uzyskania dodatkowych informacji dotyczących
Akcji można skontaktować się także z
przedstawicielem Organizatora pod nr 61 875 39
68, lub na adres e-mail:
sekretariat@avriomedia.pl.
3. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Akcji nie
mogą być przeniesione przez Uczestnika na
osobę trzecią bez zgody Organizatora wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
5. Akcja stanowi przyrzeczenie publiczne w
rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
6. Akcja nie jest grą losową ani zakładem
wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z
2015 r. poz. 612 t.j. ze zm.).

