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REGULAMIN PROMOCJI 

„Gwarancja min. 15% oszczędności” 

 

Organizatorem promocji „min. 15% gwarancja oszczędności” jest ista Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie, Al. 29-Listopada 155C, 31-406 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w 
Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000010442, REGON: 
011304266, kapitał zakładowy: 15 205 500,00 zł.  

 

 

§ 1 
Prawne regulacje dla promocji 

1. Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty, a jest ogłoszeniem lub zaproszeniem do podjęcia 
negocjacji i zawarcia umowy; również wszelkie inne materiały reklamowe lub promocyjne 
dotyczące niniejszej akcji promocyjnej mają wyłącznie charakter informacyjny.  

2. Niniejszy Regulamin nie stanowi wzorca umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.  

3. Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia „oferty promocyjnej” lub „promocji” winny być 
rozumiane zgodnie z przedstawionymi wyżej zastrzeżeniami.    

4. W celu skorzystania ze wskazanej w niniejszym Regulaminie oferty promocyjnej konieczne jest 
zawarcie z Organizatorem odpowiedniej umowy lub umów, obejmującej dany pakiet usług 
dostępu do portalu ista24.pl lub usług rozliczeniowych innych – wg projektów wzorów 
proponowanych przez Organizatora.    

5. Szczegółowe warunki świadczonych usług, jak również zastosowanie zniżek wynikających z oferty 
promocyjnej określonych w niniejszym Regulaminie, ustalane są indywidualnie pomiędzy stronami 
w odpowiedniej umowie (umowach), obejmującej dany pakiet usług Organizatora. 

 

§ 2 
Podmioty uprawnione 

1. Do udziału w promocji uprawnione są podmioty, które nie korzystają jeszcze z indywidualnego 
opomiarowania i rozliczania kosztów ciepła i w okresie jej trwania zawrą z Organizatorem umowę 
rozliczeniową połączoną ze sprzedażą urządzeń.  

2. Niniejsza oferta promocyjna nie jest kierowana do konsumentów. 
3. Warunkiem udziału w promocji jest: 

a) przedstawienie Organizatorowi danych przedstawiających roczne zużycie ciepła w 
nieruchomościach w 3 okresach poprzedzających okres objęty promocją oraz informacji o 
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początku i końcu okresu grzewczego – celem oszacowania przez Organizatora możliwych 
oszczędności. 

b) dokonanie przez ista analizy, której wynik wskaże na możliwość uzyskania gwarantowanego 
poziomu oszczędności, 

 
§ 3 

Czas trwania promocji 

1. Data rozpoczęcia promocji: 02.03.2015.  
2. Data zakończenia promocji:  31.12.2015 

 

 
 

§ 4 
Zasady akcji promocyjnej 

1. W ramach promocji, Uczestnik otrzymuje preferencyjne warunki w zawieranych umowach. 
Obejmują one: 

 gwarancję osiągnięcia minimum 15% spadku zużycia ciepła  w pierwszym roku lub 
zwrot kosztów – na zasadach i po spełnieniu warunków określonych przez 
Organizatora  

 dostęp do celów testowych do portalu ista24.pl GRATIS w pakiecie analitycznym w 
pierwszym roku obowiązywania umowy - na zasadach i po spełnieniu warunków 
określonych przez Organizatora 

 rabat na urządzenia memonic 
 10% rabatu na pierwsze rozliczenie 

2. Promocyjne warunki świadczonych usług ustalane będą indywidualnie przy zawieraniu 
odpowiedniej umowy.   

§ 5 

Dane kontaktowe 

W celu poznania dalszych, szczegółowych warunków lub skorzystania z oferty  promocyjnej oraz w 
celu dokonania analizy możliwych oszczędności lub w celu zawarcia umów z Organizatorem, należy 
kontaktować się z: dyrektorami handlowymi w następujących oddziałach: 

Region Południe 

Oddział Kraków 

Tel: +48 (12) 651 01 00 

Fax: +48 (12) 651 01 11 

oddzial.krakow@ista.pl 
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Oddział Katowice 

Tel: +48 (32) 609 97 17 

Fax: +48 (32) 609 97 19 

oddzial.katowice@ista.pl 

Oddział Lublin 

Tel. +48 (81) 531 82 00 

Fax +48 (81) 745 00 44  

E-mail: oddzial.lublin@ista.pl 

Region Północ 

Oddział Warszawa 

Tel: +48 (22) 565 45 65 

Fax: +48 (22) 565 45 60 

oddzial.warszawa@ista.pl 

Oddział Łódź 

Tel: +48 (42) 676 44 75 

Fax: +48 (42) 676 44 74 

oddzial.lodz@ista.pl 

Oddział Gdańsk 

Tel: +48 (58) 300 13 60  

Fax: +48 (58) 300 13 61  

oddzial.gdansk@ista.pl 

Oddział Białystok 

Tel: +48 (85) 654 65 43 

Fax: +48 (85) 654 65 43 

oddzial.bialystok@ista.pl 
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Region Zachód 

Oddział Poznań 

Tel: +48 (61) 887 97 00  

Fax: +48 (61) 887 97 02 

oddzial.poznan@ista.pl 

Oddział Wrocław 

Tel: +48 (71) 376 98 70 

Fax: +48 (71) 374 46 42 

oddzial.wroclaw@ista.pl 

Oddział Szczecin 

Tel: +48 (91) 487 96 61 

Fax: +48 (91) 431 46 38 

oddzial.szczecin@ista.pl 

§ 6 
Udostępnienie Regulaminu Promocji 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibach Oddziałów Organizatora oraz do pobrania na 
stronie www.ista.pl. 

2. Dane osobowe będą przekazywane przez Uczestnika w zakresie niezbędnym i na zasadach 
określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym ustawie o ochronie danych 
osobowych.  

3. Zasady ochrony danych osobowych Uczestnika lub których Uczestnik jest administratorem 
zostaną szczegółowe określone w umowie sprzedaży, umowie rozliczeniowej, umowie 
dostępu do portalu ista24.pl lub innych umowach, jakie ewentualnie zostaną zawarte.  

4. Wszelkie spory dotyczące korzystania przez Uczestników z niniejszej akcji promocyjnej będą 
rozstrzygane przez sądy miejscowo i rzeczowo właściwe dla siedziby Organizatora. 


