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Regulamin  
Programu Rekomendacyjnego Pulsar Energia  

„Misja Oszczędzanie przez Polecanie” 

Organizatorem programu rekomendacyjnego „Misja Oszczędzanie przez Polecanie”, (zwanego dalej 
„Programem”) jest Pulsar Energia Sp. z o. o. z siedziba ̨ w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 9/2, 02-004 
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000630109, 
NIP 7010599918, REGON: 365060, której akta rejestrowe znajdują się w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego (zwana dalej „Pulsar Energia”). 

§ 1 Czas trwania Programu 

Program ma charakter stały i trwa od 28.06.2017 roku do odwołania.  

§ 2 Definicje 

1. Strona Rekomendacyjna - Strona internetowa, na której Uczestnik zamieszcza niezbędne dane do realizacji 
zapisów poniższego regulaminu, a tym samym zgłasza chęć uczestniczenia w Programie.  

2. Formularz rejestracyjny - internetowy wniosek elektroniczny znajdujący się pod adresem 
http://pulsarenergia.pl/polecam-pulsar/, wypełniany przez Uczestnika w przypadku zainteresowania 
Programem.  

3. Uczestnik - Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jest strona ̨umowy sprzedaży energii elektrycznej z Pulsar 
Energia i zarejestrowała się w Programie. Uczestnik nie może rekomendować usług Pulsar Energia w ramach 
działalności gospodarczej. 

4. Produkt - oznacza ofertę sprzedaży energii elektrycznej Pulsar Energia w ramach produktów: Galileo, Galileo 
Plus, Galileo Profit, Galileo Gemini, Program Apollo. 

5. Rekomendacja - polecenie Produktu Pulsar Energia przez Uczestnika Odbiorcy Rekomendacji. 
Rekomendacja nie może być wysyłana w ramach działalności gospodarczej. 

6. Odbiorca Rekomendacji - Osoba, której Uczestnik zarekomendował Produkt poprzez Rekomendacje ̨ 
i jednocześnie: 

a) jest osoba ̨fizyczna,̨ która ukończyła 18 lat; 
b) nie jest strona ̨umowy sprzedaży energii elektrycznej z Pulsar Energia.  

7. Skuteczna Rekomendacja - przesłanie Rekomendacji, po której Odbiorca Rekomendacji spełni następujące 
warunki:  

a) zawrze skutecznie umowę sprzedaży energii elektrycznej z Pulsar Energia; 
b) usługa sprzedaży energii elektrycznej zacznie być świadczona (Odbiorca Rekomendacji pomyślnie 

przejdzie proces zmiany sprzedawcy); 
c) zużycie energii będzie wynosiło min. 1 MWh rocznie dla PPE zgłoszonego w umowie sprzedaży.  

8. Rabat - kwota pieniężna wyrażona w polskich złotych, przekazywana za Skuteczną Rekomendację,  
która zasila konta Uczestnika oraz Odbiorcy Rekomendacji w formie nadpłaty. 

 
§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Rejestracja w Programie polega na zarejestrowaniu się na Stronie Rekomendacyjnej i prawidłowym 
wypełnieniu formularza rejestracyjnego z jednoczesna ̨akceptacja ̨Regulaminu. 

2. Rejestracji w Programie można dokonać w każdym dniu trwania Programu. 
3. Z Programu wyłączone są osoby niebędące rezydentami. 
4. Z Programu wyłączone są osoby, które są ̨pracownikami Organizatora wraz z członkami najbliższych rodzin 

(małżonkami, zstępnym i wstępnym i rodzeństwem). 
5. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. 
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§ 4 Zasady Programu 

1. Program polega na przesyłaniu Rekomendacji przez Uczestników do Odbiorców Rekomendacji w celu 
promocji i sprzedaży Produktów Pulsar Energia, za co będzie przyznawany Rabat zgodnie z §5 za każda ̨
Skuteczna ̨Rekomendacje.̨  

2. Rabat za Skuteczna ̨ Rekomendacje ̨ danego Produktu nie będzie przysługiwał Uczestnikowi w przypadku 
zaległości w płatnościach oraz w przypadku rozwiązania przez Uczestnika umowy z Pulsar Energia. 

3. Rabat będzie naliczany w cyklach miesięcznych po spełnieniu warunków Skutecznej Rekomendacji. 

§ 5 Rabaty i zasady ich przyznawania 

1. Uczestnik, za każdą Skuteczną Rekomendację, otrzyma Rabat w postaci nadpłaty na koncie w wysokości  
50 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych) w ciągu 30 dni od wejścia w życie postanowień umowy sprzedaży 
energii elektrycznej podpisanej przez Odbiorcę Rekomendacji na podstawie rekomendacji Uczestnika. 

2. Odbiorca Rekomendacji, który na podstawie rekomendacji Uczestnika spełni warunki określone w §2,  
ust. 7, otrzyma Rabat w postaci nadpłaty na koncie w wysokości 50 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych). 

3. Uczestnik może rekomendować Produkt dowolną ilość razy. 
4. Przysługujące uprawnienia do Rabatu nie mogą być przeniesione na osobę ̨trzecia.̨ 
5. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z Pulsar Energia przez Uczestnika w okresie trwania 

Programu, Uczestnikowi zostaną naliczone Rabaty uzyskane odpowiednio przed dniem wygaśnięcia umowy 
lub otrzymania wypowiedzenia. 

§ 6 Prawa i obowiązki 

1. W celu właściwego przeprowadzenia Programu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, Pulsar 
Energia będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na zasadach przewidzianych Ustawa ̨ z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pózń.zm.). 

2. W przypadku otrzymania informacji o wykorzystywaniu Programu Rekomendującego lub Strony 
Rekomendacyjnej w sposób naruszający przepisy prawa lub godzący w dobre obyczaje czy powszechnie 
obowiązujące normy obyczajowe i społeczne, bądź wysyłania Rekomendacji do obcych osób, które  
nie wyraziły zgody na ich otrzymanie, Pulsar Energia zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika  
z Programu, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie o stosowanie takich praktyk. W takiej sytuacji 
Uczestnik zostanie pozbawiony prawa do otrzymania Rabatu, niezależnie od tego, czy spełni pozostałe 
warunki opisane w niniejszym Regulaminie. 

§ 7 Obowiązki i oświadczenia Uczestnika 

1. Wysyłanie Rekomendacji do osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymywanie (tzw. Spamowanie) 
jest zabronione. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku wysłania drogą elektroniczna ̨ 
do Odbiorców Rekomendacji, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga ̨
elektroniczna ̨ w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług droga ̨ elektroniczna ̨ 
(Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.1204).  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników programu jest Pulsar Energia. Dane osobowe  
są przetwarzane w celu realizacji Programu Rekomendacyjnego. Dane osobowe mogą być udostępniane 
podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. Uczestnik ma prawo 
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

3. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Programu 
Rekomendacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do udziału w Programie. 
Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług droga ̨elektroniczna ̨(Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). 

4. Uczestnik Programu nie może przesyłać w związku z Programem treści zabronionych przez prawo  
lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich oraz treści 
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dotyczących oferty i Organizatora. 

5. Naruszenie przez Uczestników istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie 
nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie 
przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Programie upoważnia Pulsar Energia 
do wyłączenia Uczestnika z Programu oraz powoduje utratę ̨ prawa do Rabatu, nawet w przypadku 
spełnienia innych wymagań, opisanych w niniejszym Regulaminie. 
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§ 8 Postepowanie reklamacyjne 

1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika pisemnie: 
a) na adres bok@pulsarenergia.pl 
b) pocztą na adres korespondencyjny: Pulsar Energia Sp. z o. o., ul. Chałubińskiego 9/2, 02-004 

Warszawa  
2. Reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu w przypadku 

wystąpienia przyczyn niezależnych od Pulsar Energia. Uczestnik zostanie poinformowany o przedłużającym 
się ponad 30 dni roboczych terminie rozpatrywania reklamacji.  

 
§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w trakcie trwania Programu na stronie internetowej 
http://pulsarenergia.pl/polecam-pulsar/.  

2. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptacje ̨niniejszego Regulaminu. 
3. Pulsar Energia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i o zmianach tych poinformuje 

Uczestników za pośrednictwem strony pulsarenergia.pl  
4. Zmiany będą ̨mogły być wprowadzone m.in. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

a) zmiany cen energii elektrycznej; 
b) zmiany cen usług, z których Pulsar Energia korzysta przy wykonywaniu po szczególnych czynności 

energetycznych i nieenergetycznych; 
c) zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie w jaki te zmiany 

wpływają ̨na realizacje ̨postanowień umów zawartych przez Pulsar Energia z Klientami. 
5. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Uczestnik powinien zakończyć działania związane z Programem.  
6. Zakończenie działalności w Programie (rezygnacja z uczestnictwa w Programie) polega na zaprzestaniu 

wysyłania Rekomendacji. 
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja ̨ postanowienia zawarte  

w regulaminach produktów Pulsar Energia zamieszczone na portalu Pulsar Energia pod adresem 
internetowym http://pulsarenergia.pl, odpowiednich umowach produktowych oraz przepisach prawa 
powszechnie obowiązujących. 
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