Oszczędność czasu, wygoda, bezpieczeństwo... To nie wszystko! Sprawdź, co jeszcze zyskasz
wybierając elektroniczną fakturę od PGE.

Rabat 15% na wszystkie produkty marek PowerPlus oraz EcoSavers w PGE eSklep
(https://sklep.gkpge.pl/) po wyrażeniu zgody na eFakturę.
Usługę PGE eFaktura można aktywować:
wyrażając zgodę w eBOK https://ebok.gkpge.pl/, zakładka: Ustawienia - Moje zgody
dzwoniąc na Infolinię PGE (+48) 422 222 222 lub wysyłając wiadomość na: serwis@gkpge.pl
wypełniając formularz zgody dostępny na: www.pge-obrot.pl/efaktura
Kod rabatowy zostanie wysłany na wskazany adres e-mail, ten sam, na który będą przesyłane eFaktury.
Kod rabatowy obniża jednorazowo wartość całego zamówienia o 15%. Promocja dotyczy produktów PowerPlus oraz
EcoSavers dostępnych na https://sklep.gkpge.pl/ecogadget (https://sklep.gkpge.pl/ecogadget).
Szczegóły znajdują się w regulaminie akcji promocyjnej „Rabat 15% na wszystkie produkty marek PowerPlus oraz
EcoSaversw PGE ESKLEP”.
Promocja obowiązuje od 15.07.2019r. do 31.08.2019r.

Dokumenty do pobrania
Regulamin Rabat 15% na wszystkie produkty marek PowerPlus oraz EcoSavers w PGE eSklep
(/content/download/41693/file/regulamin_rabat-15-na-wszystkie-produkty-marek-powerplus-oraz-ecosavers-w-pge-esklep.pdf)
PGE eFaktura Formularz wyrażenia odwołania zgody
(/content/download/42571/file/pge-efaktura-formularz-wyrazenia-odwolania-zgody-4-.pdf)
PGE eFaktura Regulamin (/content/download/42572/file/pge-efaktura-regulamin.pdf)

Wybierz elektroniczną fakturę za prąd lub gaz od PGE Obrót, a na Twoje konto
rozliczeniowe trafi 15 zł.
Aktywacja usługi PGE eFaktura jest naprawdę prosta – uruchomić ją można w dowolny sposób:
Wyrażając zgodę w eBOK https://ebok.gkpge.pl/, zakładka: Ustawienia - Moje zgody
Dostarczając wypełniony formularz do najbliższego Biura Obsługi Klienta lub wysyłając go pocztą na adres
korespondencyjny: PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów;
Dzwoniąc na Infolinię PGE (+48) 422 222 222 lub wysyłając skan wypełnionego formularza na:
serwis@gkpge.pl (mailto:serwis@gkpge.pl)
Przyznanie Bonusu z eFakturą odbywa się poprzez przekazanie Bonusu na Konto Rozliczeniowe Klienta*, nie później niż
w ciągu 60 dni od daty rejestracji wyboru eFaktury.

Promocja obowiązuje od 01.08.2019r. do 31.12.2019r.
Szczegóły promocji znajdują się w Regulaminie.

* Promocja dotyczy Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] KC, których w momencie przystąpienia do Promocji
łączy z Organizatorem umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, umowa sprzedaży
energii elektrycznej dla konsumentów lub umowa kompleksowa sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji.

Dokumenty do pobrania
Regulamin Promocji Bonus z eFakturą (/content/download/42307/file/regulamin-promocji-bonus-z-efaktura.pdf)
PGE eFaktura Formularz wyrażenia odwołania zgody
(/content/download/42569/file/pge-efaktura-formularz-wyrazenia-odwolania-zgody-4-.pdf)
PGE eFaktura Regulamin (/content/download/42570/file/pge-efaktura-regulamin.pdf)

