
b. 	dokona	 zakupu	 co	 najmniej	 jednego	 Urządzenia	
SMART	za	kwotę	wynoszącą	co	najmniej	120	zł;

c. 	dokona	w	całości	zapłaty	za	nabywane	Urządzenia	
SMART	 i	 nie	 skorzysta	 z	 ustawowego	 prawa	 do	
odstąpienia	od	umowy	sprzedaży	tych	urządzeń;

d. 	dokona	rejestracji	zakupu	Urządzeń	SMART	zgod-
nie	 z	 zasadami	 określonymi	 w	 Regulaminie	 PK	
oraz	zaakceptuje	Regulamin	PK;

e. 	zaakceptuje	 postanowienia	 niniejszego	 regulami-
nu;

otrzyma	od	Sprzedawcy	Bonus	na	Konto	rozliczenio-
we	 Klienta	 w	 wysokości	 równej	 100	 zł	 na	 zasadach	
i	w	 terminach	określonych	szczegółowo	w	Regulami-
nie	PK.	

§ 3
Dodatkowe informacje

1.	 	Klient	 korzystający	 z	Oferty	może	 również	otrzymać	
odrębny	Bonus	na	Konto	 rozliczeniowe	Klienta	przy-
stępując	 jednocześnie	 do	 oferty	 „Włącz	 Rabat	 na	
Prąd”	na	warunkach	określonych	w	jej	regulaminie.

§ 4
Reklamacje

1.	 Wszelkie	 reklamacje	 związane	 z	Ofertą	 należy	 skła-
dać	na	zasadach	określonych	w	§	4	Regulaminu	PK.

2.	 	Wszelkie	 reklamacje	 dotyczące	 zobowią-
zań	 wynikających	 z	 Umowy	 należy	 składać	
w	formie	i	na	adres	wskazany	w	Umowie	lub	w	regu-
laminach	 zakupu	 odpowiednich	 produktów	 lub	 usług 
TAURONA.

3. 	Wszelkie	reklamacje	dotyczące	Urządzeń	SMART	na-
leży	składać	w	formie	i	na	adres	wskazany	w	Regula-
minie	Platformy	Handlowej	smart.tauron.pl.

§ 5
Obowiązywanie Regulaminu Oferty

1.	 Regulamin	 wchodzi	 w	 życie	 z	 dniem	 1	 mar-
ca	 2023	 r.	 i	 obowiązuje	 do	 odwołania.	 Regu-
lamin	 dostępny	 jest	 przez	 cały	 okres	 obowią-
zywania	 na	 stronie	 internetowej	 Sprzedawcy: 
https://smart.tauron.pl/oszczedzanie-pradu

2.	 	Sprzedawca	może	 odwołać	Ofertę	w	 każdym	 czasie	
na	 takich	 samych	 zasadach	 na	 jakich	 została	 ona	
ogłoszona.	Odwołanie	Oferty	nie	oznacza	pozbawie-
nia	praw	Klientów,	którzy	skorzystali	z	Oferty	w	okre-
sie	jej	obowiązywania.

3. 	W	kwestiach	nieuregulowanych	w	niniejszym	 regula-
minie	stosuje	się	postanowienia	Regulaminu	PK	oraz	
wszelkie	powszechnie	obowiązujące	przepisy	prawa.

§ 1
Postanowienia ogólne

1.	 Organizatorem	 oferty	 „Oferta oszczędnościo-
wa”	 zwanej	 dalej:	 „Ofertą”	 są:	 TAURON Sprze-
daż sp. z o.o. z	 siedzibą	 w	 Krakowie,	 przy 
ul.	 Łagiewnickiej	 60,	 30	 417	 Kraków	 oraz	 TAURON 
Sprzedaż	GZE	sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Gliwicach,	przy	
ul.	Barlickiego	2,	44	100	Gliwice	(zwani	dalej:	„Sprze-
dawcą”,	lub	„TAURON”).

2.	 	Użyte	w	niniejszym	regulaminie	pojęcia	oznaczają:
a.  Klient	–	osoba	fizyczna	nabywająca	energię	elek-

tryczną	na	podstawie	Umowy	ze	Sprzedawcą,	na	
własne	 potrzeby	 w	 celu	 jej	 zużycia	 w	 gospodar-
stwie	domowym	 lub	 innym	miejscu,	 które	nie	 jest	
związane	 z	 prowadzoną	 działalnością	 gospodar-
czą;

b.  Umowa	–	umowa	kompleksowa	dotycząca	energii	
elektrycznej	wraz	 z	Ogólnymi	Warunkami	Umowy	
(OWU);

c.  Cennik	 –	 zbiór	 cen	 lub	 stawek	 opłat	 za	 energię	
elektryczną	zdefiniowany	w	OWU	i	stanowiący	 in-
tegralną	część	Umowy;

d.  Urządzenie SMART	 –	 urządzenia	 dostępne	
w	 ofercie	 Platformy	 handlowej	 smart.tauron.pl	
w	 kategorii	 „Oszczędzanie	 prądu”	 pod	 adresem:	
https://smart.tauron.pl/oszczedzanie-pradu

e.  Platforma handlowa smart.tauron.pl – interneto-
wa	platforma	handlowa	dostępna	pod	adresem	in-
ternetowym	www.smart.tauron.pl	oraz	www.tauron.
pl	prowadzona	przez	TAURON	Sprzedaż	sp.	z	o.o.	
z	siedzibą	w	Krakowie	ul.	Łagiewnicka	60,	30-417	
Kraków.

f.	  Konto rozliczeniowe Klienta	 –	 indywidualny	 nu-
mer	rachunku	bankowego	Sprzedawcy,	wskazany	
na	 fakturze	 lub	 na	 prognozie,	 który	 służy	 do	 re-
gulowania	należności	przez	Klienta	wobec	Sprze-
dawcy;

g.  Bonus	–	środki	przekazywane	przez	Sprzedawcę	
na	 Konto	 rozliczeniowe	 Klienta	 w	 terminach	 i	 na	
zasadach	określonych	w	§	3	Regulaminu	PK	oraz	
w	niniejszym	regulaminie;

h.	  Regulamin PK – „Regulamin Programu – Program 
kliencki – oferta partnerska i specjalistyczna z Bo-
nusem”	w	wersji	obowiązującej	w	okresie	wskaza-
nym	w	§	5	ust.	1	niniejszego	regulaminu.

§ 2
Warunki uczestnictwa i informacje o Ofercie

1.	 Klient,	który	w	okresie	obowiązywania	niniejszego	re-
gulaminu:
a. 	zawrze	ze	Sprzedawcą	Umowę	i	wybierze	Cennik,	

który	w	nazwie	zawiera	człon:	„GR	0,2”,	„GR	5”	lub	
„GR	10”;
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