Dodatkowe wsparcie dla odbiorców gazu
Uprzejmie informujemy, że 1 maja 2016 r. ruszyła akcja promocyjna: „Czyste źródło
korzyści". Jest to kontynuacja programu prowadzonego w latach 2014-2015 „Gaz ziemny do
ogrzewania to pieniądze dla Ciebie".

Celem akcji jest zachęcenie klientów do zmiany źródła ogrzewania (głównie pieców opalanych
węglem) na gaz ziemny.
W zamian otrzymują nagrodę pieniężną - 500 zł dla grup taryfowych W3 lub 300 zł dla
grupy W2.
Klienci przystępujący do programu składają oświadczenie o rezygnacji z dotychczasowego
źródła ogrzewania na rzecz ogrzewania gazowego oraz przechodzą na samoobsługową
aplikację e-BOK.

Akcja prowadzona jest na terenie całej Polski 01.05-31.12.2016.

Do udziału kwalifikują się tylko osoby które zawarły kompleksową umowę na dostawę paliwa
gazowego w okresie 01.05-31.12.2016 i spełniają warunki Regulaminu.

Warunki udziału:
Łączne spełnienie następujących warunków:
- zawarcie kompleksowej umowy dostawy paliwa gazowego na cele grzewcze (taryfa W2x;
W3X) - nowi Klienci lub rozszerzenie dotychczasowej umowy o cele grzewcze (przejście z W1x
na W2x ; W3x) - obecni Klienci;
- udokumentowanie trwałej rezygnacji z dotychczasowego źródła ogrzewania na rzecz
ogrzewania gazowego ( tj. oświadczenie instalatora o wykonaniu usługi montażu kotła
gazowego lub faktura z wykonania usługi montażu kotła gazowego);
- rozpoczęcie użytkowania platformy internetowej e-BOK (uaktywniona usługa);
- podpisanie i złożenie Oświadczenia Uczestnika Akcji Promocyjnej „Czyste źródło korzyści"
(zał.nr 2);
- zaakceptowanie warunków Regulaminu potwierdzone podpisem (zał. nr 2);
- brak zaległości w płatnościach w dniu złożenia Oświadczenia Uczestnika Akcji Promocyjnej
„Czyste źródło korzyści" .

Komplet dokumentów:
- prawidłowo wypełnione Oświadczenie Uczestnika Akcji Promocyjnej „Czyste źródło korzyści"

(wypełnione powinny być wszystkie pola, bez skreśleń). Proszę zwrócić uwagę na uzupełnienie
informacji o metrażu domu / mieszkania.
- Oświadczenie instalatora potwierdzające zmianę ogrzewania (zał.nr 7) lub faktura
potwierdzająca usługę montażu pieca gazowego.

Kompleksowa umowa + podpisany przez Klienta Regulamin Akcji Promocyjnej „Czyste źródło
korzyści"
mieszkańcy mogą złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w Gdyni ul. Obrońców
Wybrzeża 11
lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Monika Roman Dział Marketingu PGNiG Obrót
Detaliczny sp. z o.o. ul Wałowa 41/43 80-858-Gdańsk

Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie www: http://oferta.pgnig.pl/zmien-ogrzewanie

Wszelkich informacji udzielają również pracownicy Samodzielnego Referatu ds. Energetyki.

Komunikat PGNiG Obrót Detaliczny
W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami od mieszkańców na naszej infolinii o
pracownikach innych firm podszywających się pod pracowników PGNiG Obrót Detaliczny i
nakazujących „przepisanie umowy" lub „zaktualizowanie umowy" informujemy, iż pracownicy
PGNiG Obrót Detaliczny nie chodzą po domach i nie prowadzą takich akcji. Nawet gdyby zaszła
tego typu sytuacja, każdy z naszych pracowników miałby odpowiedni identyfikator.
Jak zgłaszają mieszkańcy, w przypadku pracowników tych firm, brak jest jakichkolwiek
identyfikatorów, a na uporczywe żądanie wylegitymowania się, reagują agresywnie.
Aby się ustrzec przed niedozwolonymi praktykami sprzedawców przedstawiamy Państwu
materiały, które wskazują jakie prawa przysługują mieszkańcom, którzy nie zgadzają się z
warunkami podpisanych umów.
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