REGULAMIN PROMOCJI

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji (dalej
„Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul.
Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006312, NIP 583 – 10 – 23 – 182,
REGON 190966301, kapitał zakładowy i wpłacony 114 706 000,00 zł (dalej
„Organizator”).
3. Promocja organizowana jest w terminie od dnia 21 czerwca 2017 roku od godziny 19:30
do dnia 20 sierpnia 2017 roku do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasu nagród.
4. Lista stacji paliw LOTOS, na których prowadzona jest promocja, stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu. Lista stacji paliw LOTOS oferujących produkty Cafe Punkt objęte
promocją stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stacjach paliw LOTOS
biorących udział w Promocji oraz na stronie internetowej www.lotos.pl
6. W ramach organizowanej Promocji Uczestnicy promocji dokonujący zakupów na stacjach
paliw LOTOS, spełniający warunki opisane w § 2 mają możliwość otrzymania oraz
zebrania kolekcji unikatowych szklanek z wizerunkami piłkarzy Reprezentacji Polski w
Piłce Nożnej.

§2
ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Warunkiem otrzymania
promocyjnych Naklejek.

Szklanki jest uzbieranie na Kuponie promocyjnym trzech

2. Uczestnik może otrzymać jedną Naklejkę każdorazowo spełniając jeden z poniższych
warunków:
a. Za zatankowanie 25 litrów dowolnego paliwa LOTOS (Pb95, Pb98, ON, LPG,
ON Dynamic lub Pb98 Dynamic) na stacjach LOTOS biorących udział w
promocji, zgodnie z § 1, pkt 4 niniejszego Regulaminu.
b. Za dokonanie jednorazowych zakupów produktów gastronomicznych Cafe
Punkt w sklepie na stacji na kwotę minimum 12 zł na stacjach paliw LOTOS
biorących udział w Promocji, zgodnie z § 1, pkt 4 niniejszego Regulaminu.
Produkty gastronomiczne kwalifikowane do otrzymania Naklejki określa
Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
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3. Zatankowanie wielokrotności 25 litrów paliwa LOTOS lub dokonanie zakupu produktów
gastronomicznych Cafe Punkt na wielokrotność kwoty 12 zł podczas jednej transakcji
uprawnia Uczestnika promocji do otrzymania odpowiednio większej liczby Naklejek z
tym zastrzeżeniem, że w ramach jednej transakcji Uczestnik może otrzymać
maksymalnie trzy Naklejki promocyjne.
4. Uczestnik po uzbieraniu na jednym Kuponie trzech Naklejek może dokonać odbioru
jednej z promocyjnych Szklanek na jednej ze stacji biorących udział w Promocji. Przed
odbiorem Uczestnik musi przekazać Kupon z trzema Naklejkami Sprzedawcy na stacji.
5. Odbiór szklanki promocyjnej musi nastąpić w okresie od dnia 21 czerwca 2017 do dnia
27 sierpnia 2017 lub do wyczerpania zapasów Nagród.
6. Uczestnik promocji w trakcie jej trwania może odebrać dowolną ilość Szklanek.
Warunkiem jest każdorazowo spełnienie warunków określonych w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu.
7. Niniejsza promocja nie łączy się z promocją „ Zatankuj i odbierz bon o wartości 20 zł”
§3
NAGRODY
1. Organizator w ramach Promocji zapewnia następujące Szklanki promocyjne:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Szklanka o pojemności 300 ml z wizerunkiem Roberta Lewandowskiego,
Szklanka o pojemności 300 ml z wizerunkiem Jakuba Błaszczykowskiego,
Szklanka o pojemności 300 ml z wizerunkiem Arkadiusza Milika,
Szklanka o pojemności 300 ml z wizerunkiem Kamila Grosickiego,
Szklanka o pojemności 300 ml z wizerunkiem Łukasza Piszczka,
Szklanka o pojemności 300 ml z wizerunkiem Grzegorza Krychowiaka.

2. Przekazując Kupon z trzema Naklejkami Sprzedawcy na stacji Uczestnik stacji
wskazuje, którą Szklankę pragnie odebrać. Możliwość odbioru Szklanki z wizerunkiem
danego piłkarza jest uzależniona od aktualnej dostępności tej Szklanki na stacji, na
której Uczestnik promocji realizuje Kupon.
3. Szklanki w Promocji nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich
równowartość pieniężną. Uczestnik nie może przenieść prawa do Szklanki na inne
osoby.
§4
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące oferowanych
pracowników stacji LOTOS.

Szklanek należy zgłaszać do

2. Złożone przez Uczestników Promocji reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14
dni od dnia wpłynięcia na stację. O sposobie rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik
zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie niezwłocznie po rozpatrzeniu
reklamacji.
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3. Wszelkie spory dotyczące Promocji mogą być rozpoznawane przez sądy powszechne
właściwe zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także
zawieszenia organizacji Promocji, w każdym czasie bez podania przyczyny z tym
zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu lub zawieszenie organizacji Promocji nie mogą
naruszać praw Uczestników nabytych do dnia zmiany Regulaminu lub zawieszenia
organizacji Promocji.

2. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące niniejszej Promocji można składać telefonicznie
pod numerem telefonów lub poprzez e-mail:
801 345 678 (z telefonów stacjonarnych)
58 236 43 00 (z telefonów komórkowych)
biuro@lotospaliwa.pl
3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu przez uczestnika Promocji.
4. Następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego regulaminu:
Załącznik nr 1 Lista stacji paliw LOTOS objętych promocją
Załącznik nr 2 Lista stacji paliw LOTOS z Cafe Punkt
Załącznik nr 3 Wykaz produktów gastronomicznych Cafe Punkt objętych promocją
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