
 

Akcja Promocyjna – Przyłącz się!!! 

Regulamin Akcji Promocyjnej – Przyłącz się. 

I. Zasady ogólne. 

1. Akcja Promocyjna – Przyłącz się – dotyczy przyłączeń do  sieci kanalizacyjnej. 

2. Czas  Promocji– od 22 października 2012 r. do 30 listopada 2012 r. 

3. Adresaci Promocji – właściciele posesji, które mogą być przyłączone do sieci 

kanalizacyjnej. 

4. Organizator Promocji: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. 

5. Wykonawca Promocji: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. 

II. Warunki Promocji. 

1. Podstawowymi warunkami skorzystania z promocji są: 

a) złoŜenie pisemnego zlecenia oraz zawarcie umowy w okresie  

od 22 października 2012 r. do 30 listopada 2012 r. w Centrum Obsługi Klienta 

Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

przy Al. Wyzwolenia 37 dotyczącej kompleksowej usługi polegającej na 

wykonaniu koniecznej dokumentacji projektowej oraz wykonaniu 

przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,  

b)  zawarcie umowy na odbiór ścieków z Wałbrzyskim Związkiem 

Wodociągów i Kanalizacji najpóźniej w dniu technicznego odbioru przyłącza. 

2. Promocja dotyczy zastosowania procentowych upustów od ceny 

kompleksowej usługi co ilustruje tabela cen promocyjnych, która stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

III. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie kaŜdorazowo przygotowanie konkretnej oferty 

cenowej i zastosowanie odpowiedniego poziomu upustu  w zaleŜności od 

ilości wykonywanych przyłączy dla jednego zleceniodawcy. 

2. Minimalny poziom upustu dla jednego przyłącza nie moŜe wynieść mniej niŜ 

10% od ceny ustalonej w ofercie oraz nie moŜe wynieść więcej niŜ 30% od 

ustalonej ceny dla pięciu przyłączy i większej ilości przyłączy. 

3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo  odstąpienia 

od realizacji usług w ramach promocji, jak równieŜ zastrzega sobie  moŜliwość 

zastosowania w indywidualnych przypadkach stosowanie poziomów 

upustów innych niŜ wskazanych w załączniku nr 1. 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  Akcji Promocyjnej – Przyłącz się!!! 

 

Wykonanie 

dokumentacji  

i przyłączenie do sieci 

kanalizacyjnej 

Przykładowa 

cena 

i wielkość upustu 

Przykładowa 

cena po upuście 

Wykonanie dla 

jednego przyłącza* 

5000 zł 

Upust 10% 
4500 zł 

Wykonanie dla dwóch 

przyłączy* 

10000 zł 

Upust 15% 
8500 zł 

Wykonanie dla trzech 

przyłączy* 

15 000 zł 

Upust 20% 
12 000zł 

Wykonanie dla 

czterech  przyłączy* 

20 000 zł 

Upust 25% 
15 000 zł 

Wykonanie dla pięciu 

i więcej przyłączy* 

Upust 30% od 

ustalonej ceny 
 

 

*  Są to przykładowe orientacyjne ceny dotyczące standardowego 

przyłączenia nieruchomości i nie stanowią wiąŜącej oferty tylko ilustrują 

poziom moŜliwości uzyskania upustu w zaleŜności od ilości przyłączeń 


