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REGULAMIN PROMOCJI 

Rabat Szofera 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Rabat 

Szofera” (Promocja). 

2. Organizatorem Promocji jest Arge Paliwa Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 22A,   

(30-552), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000271750, 

NIP 679-291-69-69 (Organizator). 

3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na wybranych stacjach paliw 

Arge (Stacja Paliw). Listę stacji paliw stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  

4. Promocja trwa od dnia 28.10.2017 roku do odwołania.  

5. Celem Promocji jest zwiększenie sprzedaży stacji paliw poprzez umożliwienie Uczestnikom 

Promocji uzyskania kuponu promocyjnego (uatrakcyjnienie sprzedaży stacji paliw na zasadach i 

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie). 

6. Promocja ma charakter otwarty i powszechny. 

7.  Uczestnikiem Promocji może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną spełniająca warunki określone w Regulaminie 

(Uczestnik). 

8. Promocja polega na możliwości uzyskania przez Uczestnika kuponu promocyjnego 

upoważniającego do dokonania zakupów na Stacji Paliw na zasadach określonych w Regulaminie. 

9. Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje Regulamin w całości, zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki 

uprawniające do udziału w Promocji. 

10. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie w czasie jej trwania. 

 

II. WARUNKI PROMOCJI 

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest jednorazowy zakup przez Uczestnika minimum 300 

(trzysta) litrów oleju napędowego (ON) lub oleju napędowego VIGOR (ONV), zatankowanych z 

jednego dystrybutora do jednego zbiornika oraz uregulowanie płatności. 

2. Promocją objęte są wszystkie transakcje bez względu na formę płatności.  

3. Uczestnik, który nabędzie towary wskazane w punkcie 1 powyżej ma prawo do otrzymania jednego 

kuponu promocyjnego, który upoważnia do skorzystania z jednorazowego rabatu w wysokości 10 

(dziesięć) złotych brutto (Rabat Szofera), przy zakupie dowolnych produktów lub usług w sklepie 

przy Stacji Paliw z wyłączeniem paliw, papierosów i wyrobów tytoniowych, doładowań oraz 

produktów niefiskalnych (np. winiety, zakłady gier liczbowych i losów loterii pieniężnych 

Totalizatora sportowego), z zastrzeżeniem postanowień poniższych punktów.  

4. Kupon promocyjny wydawany będzie Uczestnikowi bezpośrednio po nabyciu przez Uczestnika 

towarów wskazanych w punkcie 1 powyżej.  

5. Jednorazowy zakup wielokrotności 300 litrów ON lub ONV do jednego zbiornika uprawnia do 

otrzymania przez Uczestnika wielokrotności kuponów promocyjnych odpowiadających 

wielokrotności w/w tankowań: 300 litrów – 1 kupon promocyjny; 600 litrów – 2 kupony, 900 litrów 

– 3 kupony itd.)  
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6. Sprzedaż produktów lub usług z Rabatem Szofera udokumentowana będzie każdorazowo 

paragonem fiskalnym lub na żądanie Uczestnika fakturą.  

7. W przypadku nabycia większej niż jedna ilości produktów lub usług przez Uczestnika rabat zostanie 

naliczony proporcjonalnie na każdym produkcie lub usłudze.  

8. W przypadku, gdy łączna wartość zakupów dokonanych z zastosowaniem Rabatu Szofera jest 

większa niż wartość Rabatu Szofera, Uczestnik zobowiązany jest dopłacić Organizatorowi różnicę 

gotówką lub kartą bankową. 

9. W przypadku, gdy łączna wartość zakupów dokonanych z zastosowaniem Rabatu Szofera jest 

mniejsza niż wartość Rabatu Szofera, Uczestnikowi nie przysługuje prawo domagania się od 

Organizatora zwrotu różnicy.   

10. Jednorazowo (przy jednej transakcji) może być wykorzystany jeden kupon promocyjny. 

11. Uczestnik nie może domagać się zamiany Rabatu Szofera na jakikolwiek inny towar i/lub usługę, 

ani wypłaty jego równowartości w pieniądzu oraz nie przysługuje mu prawo cesji praw do Rabatu 

Szofera na osoby trzecie. 

12. Kupon promocyjny upoważniający do skorzystania z Rabatu Szofera jest ważny w terminie 

wskazanym na tym kuponie, wyłącznie na Stacji Paliw, na której został wydany. 

 

III. WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW 

1. Możliwość skorzystania z Rabatu Szofera stwierdzana jest przez pracownika Stacji Paliw.  

2.  Potwierdzeniem dokonania sprzedaży ON lub ONV jest paragon fiskalny, a na żądanie Uczestnika 

faktura. 

 

IV. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników wyłącznie na piśmie, 

w ciągu 14 dni od daty sprzedaży ON lub ONV dokonanej w ramach Promocji, której reklamacja 

dotyczy. Decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora. 

2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone listem polecony na adres: Arge Paliwa 

Spółka z o.o., ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków (z dopiskiem: Promocja „Rabat Szofera” – 

Reklamacja”). Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę firmy, adres 

siedziby, datę i miejsce reklamowanej sprzedaży ON lub ONV, dowód sprzedaży ON lub ONV w 

oryginale lub kopii, treść żądania oraz podpis Uczestnika. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni, 

licząc od dnia wpłynięcia reklamacji do Organizatora do dnia wysłania Uczestnikowi zawiadomienia 

o wyniku reklamacji. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia 

niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony środkiem 

komunikacji elektronicznej (o ile adres będzie podany) albo listem (decyduje data stempla 

pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji 

elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).  

3. Dane udostępniane przez Uczestników, w związku ze zgłoszeniem reklamacji, wykorzystywane 

będą przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację, a po 

zakończeniu procedury reklamacyjnej dane zostaną usunięte przez Organizatora. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach 

Regulaminu, przy czym zamiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszyć praw już nabytych 

przez Uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 



 

3 
 

www.arge.pl oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora w terminie co najmniej 3 dni 

kalendarzowych przed ich wejściem w życie.  

2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. 

Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny. 

4. Regulamin Promocji, będzie dostępny w czasie trwania Promocji na stronie internetowej 

www.arge.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  

6. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią 

fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w 

rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, 

poz. 1540 ze zm.).  

7. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  

8. Łączna cena ON lub ONV nabywanego w ramach Promocji przez jednego uczestnika nie może być 

wyższa niż kwota gotówki, do przyjęcia której upoważniony jest sprzedawca na podstawie 

przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  

 

 

 

ORGANIZATOR 

ARGE PALIWA   

http://www.arge.pl/
http://www.arge.pl/
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Załącznik nr 1 

 

 

Wykaz Stacji paliw uczestniczących w Promocji 

 

1. Stacja Paliw nr 29, Cieszyn, Graniczna 50 

2. Stacja Paliw nr 30, Cieszyn, Graniczna 55 

 

 

 


