REGULAMIN PROMOCJI DLA POTENCJALNYCH KLIENTÓW SPÓŁKI
GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
DOTYCZĄCY KORZYSTANIA Z PROMOCJI 0 ZŁ ZA OPŁATĘ PRZYŁACZENIOWĄ DLA
BUDYNKÓW O ZAPOTRZEBOWANIU NA MOC CIEPLNĄ DO 0,050 MW W ZAKRESIE
CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja.
2. Promocja prowadzona jest pod hasłem: „0 ZŁ ZA OPŁATĘ PRZYŁACZENIOWĄ W
LISTOPADZIE”.
3. Promocja trwa od dnia 01.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie Promocji.
5. Organizatorem Promocji jest Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku, ul Biała 1b, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000035784 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ Wydział
VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, NIP 584 030 09 13, kapitał
zakładowy o wysokości 206.373.000,00 PLN.
6. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna lub prawna, która w terminie trwania
Promocji, określonym powyżej, spełni warunki opisane w § 4 i § 5 (warunek konieczny).
7. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do nie objęcia promocją Uczestnika działającego
niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub nie spełniającego wymogów określonych w
niniejszym Regulaminie.
§ 2 Definicje
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione
znaczenie:
a) Organizator Promocji – Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku, ul Biała 1b, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000035784 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ Wydział
VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, NIP 584 030 09 13, kapitał
zakładowy o wysokości 206.373.000,00 PLN.
b) Promocja - akcja promocyjna opisana w § 3.
c) Regulamin - niniejszy regulamin akcji promocyjnej, spis zasad i wytycznych do prawidłowej
organizacji i przebiegu Promocji.
d) WT – wniosek o wydanie warunków technicznych
e) Umowa Przyłączeniowa – dokument określający zadania po stronie Klient – GPEC
mający na celu realizację przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
f) Uczestnik – podmiot biorący udział w akcji promocyjnej. Jedna lub więcej osób fizycznych
lub przedsiębiorca, która w ramach wykonywanej działalności zawodowej zawarła z
mieszkańcami umowę o zarządzanie nieruchomością i reprezentuje ich w kontaktach z
Organizatorem, w tym w szczególności jest uprawniony do zawierania z Organizatorem w
imieniu mieszkańców umów.
§ 3 Opis Promocji
1. Promocja polega na obniżeniu ceny do poziomu 0 zł za opłatę przyłączeniową w Umowie
Przyłączeniowej.
§ 4 Uczestnictwo w Promocji
1. Warunkiem udziału Uczestnika w Promocji jest:
a) Złożenie wniosku technicznego o możliwość przyłączenia (WT) w terminie do 30.11.2017
r. w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Organizatora pod adresem 80-435 Gdańsk, ul.
Biała 1b, drogą pocztową, za pośrednictwem faksu pod numerem 58 52 43 590 lub poczty
elektronicznej na adres bok@gpec.pl. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą,
obowiązuje data wpływu pisma do Organizatora do dnia 30.11.2017 r. Wniosek stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 5 Warunki skorzystania z Promocji
1. Z Promocji można skorzystać po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wydanie warunków
technicznych (WT) i podpisaniu Umowy Przyłączeniowej z Organizatorem.
a) podpisanie Umowy Przyłączeniowej powinno nastąpić nie później niż do dnia
28.02.2018 r.
b) w przypadku podpisania Umowy Przyłączeniowej w terminie do dn. 28.02.2018 r.
Organizator naliczy opłatę za przyłączenie w wysokości 0 zł brutto.
2. Uczestnik ma obowiązek przekazania rzetelnych i zgodnych z prawdą danych w dokumencie
WT.
3. Ogólne warunki korzystania z usługi dostawy ciepła będą zawarte w Umowie Przyłączeniowej.
4. Promocja dotyczy budynków położonych na terenie Sopotu oraz dzielnic: Wrzeszcz, Matarnia,
Osowa w Gdańsku i gminy Kowale.
5. Promocja dotyczy budynków o zapotrzebowaniu na moc cieplną do 0,050 MW w zakresie
centralnego ogrzewania.
§ 6 Czas trwania Promocji
1. W ramach Promocji Organizator nie będzie naliczał opłaty za przyłączenie Uczestnikom,
którzy złożą wniosek WT do Organizatora w terminie do 30.11.2017 r.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu składania wniosków (WT) do
31.12.2017 r.
§ 7 Zobowiązania Uczestnika
1. Uczestnik Promocji powinien posiadać sprawną instalację wewnętrzną centralnego
ogrzewania.
2. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności umożliwiających
przyłączenie np. podjęcie uchwały wspólnoty.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem Promocji w celu poinformowania o
możliwości przyłączenia.
2. Materiały reklamowo – promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.
Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin Promocji, dostępny będzie przez czas trwania Promocji w Biurze Obsługi Klienta
Organizatora oraz na stronie internetowej www.zmienogrzewanie.pl
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
5. Wszelkie ewentualne spory związane z niniejszym Regulaminem Promocji Strony będą starały
się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku gdyby nie doszło do porozumienia, spory
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6. Promocja trwa do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez
Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania WT w przypadkach i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 10.04.1997r Prawo energetyczne (t.j.: Dz.U. 2017.220 ze zm.).

