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Regulamin akcji „Uskom rozdaje upominki” 

 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki przekazywania pendrive-ów w 

ramach akcji „Uskom, rozdaje upominki”. 

 

Art. 1. Organizator i cel akcji 

 

1. Akcja „Uskom rozdaje upominki” jest przeznaczona dla mieszkańców klientów 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Uskom” Sp. z o.o., którzy ma ją zawarta, 

umowę na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków bądź obie usługi 

jednocześnie oraz klient Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej posiadających umowę 

na zarząd swoją nieruchomością. 

2. Akcję organizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. zwane 

dalej „Organizatorem” z siedzibą w Kożuchowie, przy ul. Elektrycznej 9, wpisanym 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 

VIII wydział, KRS 0000096178, kapitał zakładowy 37 670 900,00 zł, NIP 925-00-03-

346, REGON 970397667. 

3. Celem akcji jest zachęcenie klientów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Uskom” 

Sp. z o.o. do rejestracji w Internetowym Biurze Obsługi Klienta zwanym „I-BOK” 

oraz zadeklarowanie e-faktury bądź e-noty obciążeniowej jako formy dostarczania 

dokumentu rozliczającego usługi. 

4. Akcja rozpoczyna się 01.01.2019 r. 

 

Art. 2. Zasady przyznawania pendrive’ów 

1. Akcję organizuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem 

strony internetowej https://uskom.eu, https://www.facebook.com/pukuskom/ 

2. Uczestnikiem akcji może być tylko klient lub podmiot posiadajacy aktualną 

umowę na usługi opisane w artykule 1 punkt 1. 

3. Jednen klient może otrzymać jeden pendrive o wielkości 16GB, USB 3.0 nadruk w 

logotypu Unii Europejskiej oraz Logo Spółki. 

4. Pendrive’y przyznawane są do wyczerpania zapasów osobom, które zarejestrują 

się w IBOK pod adresem https://ibok.uskom.eu. 

https://uskom.eu/
https://www.facebook.com/pukuskom/
https://ibok.uskom.eu/
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5. Odbiór Pendrive’a następuje tylko osobiście w biurze obsługi klienta przy ul. 

Elektrycznej 9, 67-120 Kożuchów po uprzedniej pozytywnej weryfikacji dokonania 

rejestracji w IBOK prze pracownika biura obsługi klienta. 

6. Obiór Pendrivea kwitowany jest na protokole odbioru. 

7. Pendrive nie podlega wymianie na jego równowartość pieniężną. 

8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady akcji „Uskom 

rozdaje upominki”. 


