REGULAMIN PROMOCJI
Dużo za mniej - zakupy gotówkowe
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Dużo
za mniej” (Promocja).
2. Organizatorem Promocji jest Arge Paliwa Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 22A, (30552), 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 stacji paliw ARGE nr 6 w
Bieruniu (Stacja Paliw).
4. Promocja obowiązuje od dnia 03.05.2018 roku do odwołania.
5. Uczestnikiem Promocji, może być każdy klient Stacji Paliw, spełniający warunki określone w
Regulaminie (Uczestnik).
6. Celem Promocji jest zwiększenie sprzedaży towarów na Stacji Paliw oraz promowanie marki ARGE.
7. Promocja ma charakter otwarty i powszechny.
8. Promocją polega na możliwości uzyskania przez Uczestnika korzyści opisanych 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 150 (sto
pięćdziesiąt) litrów ON do jednego zbiornika.
2. Uczestnik, spełniający warunek opisany w punkcie 1 powyżej, w zależności od ilości nabytego ON
określonej poniżej, ma prawo do:
2.1. zakupu hot doga frankfurter w cenie 0,01 zł (jeden grosz) - w przypadku nabycia 150 – 299,99
litrów ON
2.2. otrzymania rabatu na zatankowany ON w wysokości 5 groszy/ litr - w przypadku nabycia
300,00 do 699,99 l ON
2.3. otrzymania rabatu na zatankowany ON w wysokości 10 groszy / litr - w przypadku nabycia
minimum 700,00 l ON.
3. Promocją objęte są transakcje opłacone gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio po sprzedaży
na Stacji Paliw, na której Uczestnik nabędzie ON (z Promocji wyłączone są transakcje opłacone przy
użyciu: kart flotowych, transakcje z odroczonym terminem płatności etc.).
4. W przypadku, gdy ilość nabytego ON nie będzie wyrażała się w liczbie całkowitej, przy ustalaniu
wysokości udzielonego rabatu uwzględniona będzie faktyczna liczba zakupionych litrów ON.
5. Uczestnik nie może domagać się zamiany rabatu na jakikolwiek inny towar i/lub usługę, ani wypłaty
jego równowartości w pieniądzu oraz nie przysługuje mu prawo cesji praw do rabatu na osoby
trzecie.
6. W czasie Promocji nabycie w jej ramach ON nie może być podstawą udzielenia przez Organizatora
innego rabatu, jak również nie jest uwzględniany w ramach innych organizowanych przez
Organizatora promocji.

III.

WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW

1. Możliwość otrzymania rabatu stwierdzana jest przez pracownika Stacji Paliw w momencie
podejścia potencjalnego Uczestnika do kasy w celu zapłaty za nabyty ON.
2. Potwierdzeniem dokonania sprzedaży ON 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 dokonanej w ramach Promocji, której reklamacja dotyczy.
Decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora.
2. Reklamację należy przesłać listem poleconym na adres: Arge Paliwa Spółka z o.o., ul. Wielicka 22A,
30-552 Kraków (z dopiskiem: Promocja „Dużo za mniej” – Reklamacja”). Reklamacja powinna
zawierać: imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę firmy, adres siedziby, datę i miejsce reklamowanej
sprzedaży ON, dowód sprzedaży ON w oryginale lub kopii, treść żądania oraz podpis Uczestnika.
3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego regulaminu. O
decyzji Organizatora uczestnik zostanie poinformowany środkiem komunikacji elektronicznej (o ile
adres będzie podany) lub listem.
4. Dane udostępniane przez Uczestników, z związku ze zgłoszeniem reklamacji, wykorzystywane będą
przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację.

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 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 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 Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjna, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu
art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z2009 r., nr 201, poz. 1540
ze zm.)
7. Łączna cena ON nabytego w ramach promocji przez jednego uczestnika nie może być wyższa niż
kwota gotówki, do przyjęcia której upoważniony jest sprzedawca na podstawie przepisów o
przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

ORGANIZATOR

