Kraków, 26 kwietnia 2019 roku

REGULAMIN LOTERII - WJEŻDZAMY Z DOBRĄ ENERGIĄ

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII
1.1 Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Wjeżdżamy z dobrą energią” (Loteria) jest
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej (kod pocztowy: 31-234),
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000373608, , NIP: 9492163154, REGON: 241811803 z kapitałem
zakładowym w wysokości 76 506 967,53 zł w całości opłaconym, dalej zwana „Organizatorem” lub
„CE”.
2. UCZESTNICY LOTERII
2.1 Uczestnikami Loterii mogą być osoby fizyczne pełnoletnie zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniły łącznie
następujące warunki:
2.1.1 przesłały do Organizatora formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej
https://oszczedzajochraniaj.pl/ wprowadzając do tego formularza swoje imię, nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu komórkowego do kontaktu z Uczestnikiem, datę urodzenia oraz kod
pocztowy miejscowości zamieszkania (Zgłoszenie);
2.1.2 zaakceptowały postanowienia Regulaminu poprzez oświadczenie woli składane przy
przesyłaniu Zgłoszenia;
2.1.3 Spełniły co najmniej jeden z poniższych warunków:
a. zawarły z CE umowę sprzedaży instalacji fotowoltaicznej (Umowa Sprzedaży) w
dniach pomiędzy 26.04.2019 r. a 18.12.2019 r. i instalacja fotowoltaiczna została
zamontowana przez CE w terminie pomiędzy 26.04.2019 r. a 18.12.2019 r. z
zastrzeżeniem, że Umowa Sprzedaży została zrealizowana w terminie do dnia
18.12.2019 r.,
b. poleciły instalację fotowoltaiczną od CE poprzez przekazanie linku wygenerowanego
ze strony https://oszczedzajochraniaj.pl/ (Indywidualny Link Polecający) osobie, która
następnie zawarła umowę sprzedaży instalacji fotowoltaicznej (Umowa Sprzedaży) z
CE w dniach pomiędzy 26.04.2019 r. a 18.12.2019 r., i instalacja fotowoltaiczna została
zamontowana przez CE w terminie pomiędzy 26.04.2019 r. a 18.12.2019 r. z
zastrzeżeniem, że umowa ta została zrealizowana w terminie do dnia 18.12.2019 r.
2.2 Uczestnik Loterii spełniający warunki pkt. 2.1.3 pkt. a. otrzyma 1 los w Loterii za każdy zakupiony
i zamontowany panel fotowoltaiczny. Uczestnik Loterii spełniający warunki pkt. 2.1.3 pkt. b. otrzyma 1
los w Loterii za każdy zakupiony i zamontowany z polecenia panel fotowoltaiczny.
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2.3 Losy Uczestników Loterii spełniających jednocześnie warunki: pkt. 2.1.3 a. oraz pkt. 2.1.3 b. sumują
się.
2.4 W ramach Loterii Organizator nie przewiduje limitu losów przypadających na jednego Uczestnika
Loterii. Wszystkie losy uzyskane przez jednego Uczestnika sumują się.
2.5 W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora
i innych podmiotów Grupy Kapitałowej CE oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby
pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami,
współpracownikami i przedstawicielami tych podmiotów.
2.6 Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Loterii. Przystąpienie do Loterii, zgodnie z pkt 2.1
Regulaminu, oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z zasadami Loterii określonymi w Regulaminie i je
akceptuje.
3. ZASADY OGÓLNE LOTERII
3.1 Loteria rozpoczyna się 26 kwietnia 2019 roku i kończy 31 stycznia 2020 roku (termin zawiera okres
wydawania nagród i rozpatrywania reklamacji), przy czym dokonywanie zgłoszenia wzięcia udziału w
Loterii możliwe jest od 26 kwietnia 2019 roku od godziny 12:00:00 do 18 grudnia 2019 roku do godziny
23:59:59.
3.2 W Loterii uwzględniane są wszystkie Umowy Sprzedaży spełniające warunki zgodnie z pkt. 2
Regulaminu.
3.3 Liczba losów uzyskanych przez poszczególnych Uczestników Loterii będzie aktualizowana w portalu
konkursowym i widoczna dla Uczestników konkursu po zalogowaniu na stronie
https://oszczedzajochraniaj.pl/, aktualizacja liczby losów nastąpi 8 razy w ciągu trwania Loterii.
3.4 Terminy poszczególnych aktualizacji liczby losów Loterii nastąpią kolejno do dnia: 22.05.2019 r.,
25.06.2019 r., 23.07.2019 r., 27.08.2019 r., 24.09.2019 r., 29.10.2019 r., 26.11.2019 r., 19.12.2019 r.
3.5 Uczestnik może zdobyć nielimitowaną ilość losów, z zastrzeżeniem, iż Uczestnik może wygrać tylko
jedną nagrodę.
3.6 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Loterii przesyłając do Organizatora oświadczenie
o rezygnacji. Uczestnik może w tym celu wykorzystać formularz udostępniony w serwisie:
https://oszczedzajochraniaj.pl/.
4. NAGRODA
4.1 Wygraną w Loterii jest 1 (jedna) nagroda. Nagrodą w Loterii jest samochód osobowy marki Toyota
Yaris Hybrid 2019 w wersji Active o wartości katalogowej 71 800,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt
jeden tysięcy osiemset złotych 00/100) (Nagroda Główna). Szczegółowy opis Nagrody Głównej znajduje
się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
4.2 Organizator konkursu zobowiązuje się do pokrycia należnego podatku dochodowego od wygranej
w wysokości 10% wartości Nagrody Głównej. Organizator przejmie również obowiązek podatkowy od
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laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży
stosowną deklarację PIT, z zastrzeżeniem pkt 4.3 i 5.1.
4.3. Warunkiem otrzymania Nagrody Głównej jest dostarczenie do Organizatora oświadczenia
z danymi wymaganymi do zapłaty podatku, o którym mowa w pkt 4.2 Regulaminu.
4.4 Losowanie Nagrody Głównej odbędzie się w dniu 20.12.2019 r. (Wielki Finał).
4.5 W Losowaniu Nagrody Głównej biorą wszystkie losy uzyskane zgodnie z punktem 2.2 Regulaminu.
4.6 W trakcie losowania zostanie wyłoniony 1 (jeden) laureat Nagrody Głównej (Laureat) oraz 1 (jeden)
laureat rezerwowy Nagrody Głównej (Laureat Rezerwowy). Losowanie Laureata i Laureata
Rezerwowego Nagrody Głównej przebiegać będzie w następujący sposób: pierwsza wylosowana
osoba, spełniająca warunki określone w pkt 2.1 Regulaminu, zostanie Laureatem Nagrody Głównej,
druga wylosowana osoba , spełniająca warunki określone w pkt 2.1 Regulaminu, zostanie Laureatem
Rezerwowym Nagrody Głównej.
4.7 O Wynikach losowania Laureat zostanie powiadomiony drogą telefoniczną. W przypadku braku
kontaktu telefonicznego z Laureatem, Organizator dokona próby powiadomienia Laureata drogą
elektroniczną na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. W przypadku braku odpowiedzi Laureata w
terminie do dnia 28 grudnia 2019 r., nagroda zostanie przyznana Laureatowi Rezerwowemu.
4.8 Laureat nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody Głównej na osoby trzecie.
4.9 Nagrody Głównej nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
5. WYDANIE NAGRÓD
5.1 Warunkiem wydania Nagrody Głównej jest zarejestrowanie pojazdu przez Laureata i opłacenie
obowiązkowego ubezpieczenia OC przez Laureata.
5.2 Nagroda Główna wydana zostanie w miejscu i terminie indywidualnie uzgodnionym z Laureatem,
najpóźniej do dnia 31.01.2020 r., po wcześniejszym zarejestrowaniu przez Laureata pojazdu i opłaceniu
obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat i podatków należnych związanych z rejestracją
pojazdu.
5.3 Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu
oraz kosztów dojazdu Laureata do miejsca odbioru Nagrody Głównej. Pokrycie wyżej wymienionych
kosztów pozostaje w gestii Laureata.
6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii, Uczestnicy mogą zgłaszać przez cały okres trwania Loterii
wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie
osobiste na adres siedziby Organizatora: Columbus Energy S.A., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234
Kraków, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora:
loteria@columbusenergy.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej
otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż 23.12.2019 r.
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6.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r., Nr 20) powinna zawierać: imię i
nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy
roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków
komunikacji elektronicznej uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.
6.3 Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w
terminie i formie wskazanej w pkt. 6.1 Regulaminu i zawierające wszystkie wymagane dane zgodnie z
pkt. 6.2 Regulaminu.
6.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 21 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się
najpóźniej w dniu 13.01.2019 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane Uczestnikowi
Loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za
pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O
zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego)
albo data wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora.
6.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
7. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
7.1 Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
7.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.
8 ZOBOWIAZANIE PODATKOWE
8.1 Wydanie Nagrody w Loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
9. DANE OSOBOWE
9.1 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator informuje, że:
9.1.1 administratorem danych osobowych Uczestników Loterii promocyjnej „Wjeżdżamy z
dobrą energią” jest Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy
Kołłątajowskiej 13 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373608, , NIP:
9492163154, REGON: 241811803. Kontakt w sprawie Loterii - e-mail:
loteria@columbusenergy.pl. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych - adres do korespondencji: Columbus Energy S.A., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13,
31-234 Kraków, adres e-mail: iod@columbusenergy.pl,
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9.1.2 dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane przez administratora zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją
przedmiotowej Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa
Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji
oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa
ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi,
9.1.3 dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Loterii, na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c), pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
9.1.4 podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do
wzięcia udziału w Loterii,
9.1.5 Uczestnikowi przysługuje:
a. prawo dostępu do podanych danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych
osobowych,
c. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, oświadczenia o
powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora:
Columbus Energy S.A., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków, adres e-mail:
iod@columbusenergy.pl.
9.1.6 Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane
osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
9.1.7 dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym
podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków Organizatora Loterii wynikających
z Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa,
9.1.8 dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń Uczestników, które są związane z Loterią. Dane osobowe Laureatów mogą być
jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej
przepisami prawa,
9.1.9 dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj.
poza Europejski Obszar Gospodarczy,
9.1.10 Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
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10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.).
10.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.)
Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej wartości nagród
określonej w Regulaminie Loterii.
10.3 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Loterią mogą kontaktować się
z Organizatorem za poczty e-mail: loteria@columbusenergy.pl lub też kontaktować się telefonicznie z
Organizatorem pod numerem telefonu 12 307 30 96 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 18:00 (koszt połączenia ponosi
Uczestnik zgodnie z taryfą operatora).
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ZAŁĄCZNIK nr 1 – SZCZEGÓŁOWY OPIS NAGRODY GŁÓWNEJ
Toyota Yaris
Rok produkcji
Nadwozie
Silnik
Skrzynia biegów
Wersja

2019
5-DRZWIOWY
Hybrid (100 KM)
e-CVT
Active

Bezpieczeństwo
▪ ABS, EBD, BA
▪ System stabilizacji toru jazdy (VSC) i kontrola trakcji (TRC)
▪ Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)
▪ Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)
▪ Automatyczne światła drogowe (AHB)
▪ System wspomagający pokonywanie podjazdu (HAC)
▪ 7 poduszek powietrznych: przednie i boczne kierowcy i pasażera, kolanowa kierowcy, kurtyny
boczne
▪ Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
▪ Sygnalizacja niezapiętych pasów
▪ Immobilizer
▪ ISOFIX na tylnych siedzeniach
▪ Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
▪ System monitorowania ciśnienia w oponach
▪ Światła do jazdy dziennej halogenowe
▪ Projektorowe światła główne
▪ Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
Wnętrze
▪ Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym
▪ Zagłówki z regulowaną wysokością
▪ Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40
Wygląd zewnętrzny
▪ Lakierowane zderzaki
▪ Lakierowane klamki
▪ Kierunkowskazy w lusterkach
▪ Lakierowany przedni grill
Koła
•
•

Koła 175/65 R15, felgi stalowe
Zestaw naprawczy opony
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Komfort
▪ Centralny zamek sterowany zdalnie
▪ Elektrycznie regulowane szyby przednie
▪ Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
▪ Kierownica regulowana w pionie i w poziomie
▪ Regulacja wysokości fotela kierowcy
▪ Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera
▪ Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej dla pasażera
▪ Wspomaganie kierownicy
▪ System "Follow me home"
▪ Komputer pokładowy
▪ Kierownica wielofunkcyjna
▪ Wskaźnik przepływu energii w układzie hybrydowym
▪ Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
Audio
▪ Radio CD + MP3 + WMA (6 głośników)
▪ Gniazdo USB
▪ System Bluetooth
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