Umowa udziału w konkursie „Nova 500”
Zawarta w dniu: ……………………………. w miejscowości: ………………………………………………… pomiędzy:
Nova Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, ul. Opolska 30, 55-011 Siechnice. NIP: 8961600030, REGON: 387864195, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000877329, reprezentowana przez: ………………………………….
zwaną dalej Nova
a Uczestnikiem:
Imię i nazwisko/ Nazwa firmy: …………………………………………………....

Adres: …………………………………………………………,

Kod pocztowy: ……. -.............. Miejscowość: ………………………………….

PESEL/NIP: ……………………………..……

Reprezentowanym przez:
Email:.............................................................

Telefon: …………………………………………..

Zwanych dalej Stronami.
O następującej treści:
§1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Na podstawie niniejszej umowy Uczestnik bierze udział w konkursie „Nova 500".
Uczestnik otrzymuje Punkty za zakup usług Organizatora przez Kontrahenta przez niego poleconego.
Punkty są naliczane od każdej zrealizowanej i opłaconej umowy zawartej przez Nova z Kontrahentem. Za każdą umowę
Uczestnik otrzymuje 1 punkt o wartości 500 zł.
Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin Konkursu „Nova 500”, który jest dostępny na stronie internetowej
novaenergy.pl/konkurs
Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem, o którym mowa w § 1 ust. 2 i zobowiązuje się go stosować.
TAK
NIE
Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem użytkowania karty Edenred, który jest dostępny na stronie internetowej
novaenergy.pl/regulaminedenred
TAK
NIE
Załącznik nr 2 do niniejszej umowy określa listę osób poleconych (potencjalnych Kontrahentów). Uczestnik może również
zgłosić osobę poleconą za pośrednictwem adresu e mail: kontakt@novaenergy.pl
§2

Na stronie internetowej novaenergy.pl znajduje się aktualna informacja o produktach i usługach Nova.
§3
1.
2.
3.
4.

Umowa zostaje zawarta na czas trwania konkursu „Nova 500”.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieunormowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………

……………………………………………...

Czytelny podpis Partnera

Czytelny podpis przedstawiciela Nova

Lista osób poleconych

L.p.

Imię i nazwisko / Firma:

Adres:

Nr telefonu:

