Regulamin promocji „Zatankuj i odbierz bon o wartości 20,00 zł".

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Zatankuj i
odbierz bon o wartości 20,00 zł" (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, będąca podatnikiem VAT,
posiadająca 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 1 grudnia 2015 roku od godziny 00:01 do dnia
31.12.2018 r. do godziny 23:59.
4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wybranych stacjach
paliw LOTOS i LOTOS Optima oznakowanych specjalnymi materiałami reklamowymi
zapowiadającymi Promocję. Lista stacji biorących udział w Promocji dostępna jest na stronie
internetowej www.lotos.pl Lista stacji będzie na bieżąco aktualizowana, wraz ze zmianami w
zakresie stacji paliw LOTOS i LOTOS Optima biorących udział w Promocji.
5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stacjach paliw LOTOS i
LOTOS Optima biorących udział w Promocji oraz na stronie internetowej www.lotos.pl
6. W ramach organizowanej Promocji uczestnicy Promocji tankujący na stacjach paliw LOTOS,
spełniający warunki opisane w § 2 niniejszego Regulaminu, mają możliwość otrzymania bonu
na zakupy w sklepie na stacji paliw LOTOS i LOTOS Optima o rtości
wa 20,00 zł brutto (z
VAT).

§2
ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Promocja jest skierowana do osób fizycznych oraz do podmiotów gospodarczych.
2. Warunkiem otrzymania bonu jest jednorazowe zatankowanie w okresie trwania Promocji
minimum 200 lub 300 litrów paliwa LOTOS ON lub ON Dynamic na stacji paliw LOTOS lub
LOTOS Optima biorącej udział w Promocji zgodnie z § 1 pkt 3 niniejszego regulaminu. Za
każdy zakup minimum 200 lub 300 litrów przysługuje możliwość odebrania bonu. Ilość litrów
paliwa, które należy zatankować w celu otrzymania bonu (200 lub 300 litrów), jest różna dla
różnych stacji LOTOS i LOTOS Optima. Na stronie www.lotos.pl dostępna jest lista stacji z
podziałem na próg promocyjnego tankowania (200 lub 300 litrów). Zatankowanie
wielokrotności 200 lub 300 litrów paliwa w czasie jednej transakcji uprawnia uczestnika
Promocji do otrzymania większej ilości bonów.
3. Wykorzystanie bonu musi nastąpić w dniu jego wydania na stacji paliw, na której uczestnik
Promocji otrzymał bon, do godziny 23:59. W przypadku niewykorzystania bonu we wskazany
sposób bon wygasa, a uczestnikowi Promocji nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia
względem Organizatora.
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4. Uczestnik Promocji może zakupić artykuły pozapaliwowe, z wyłączeniem wyrobów
tytoniowych oraz kart podarunkowych, doładowań telefonicznych, starterów kart SIM oraz
inne karty pre paid, dostępne na stacji paliw LOTOS lub LOTOS Optima, na której dokonał
zakupu paliwa i otrzymał bon. W przypadku, gdy wartość artykułów pozapaliwowych
nabywanych przez uczestnika Promocji przekracza wartość bonu, uczestnik Promocji jest
zobowiązany do dopłaty różnicy w cenie. W przypadku, gdy wartość artykułów
pozapaliwowych nabywanych przez uczestnika Promocji nie przekracza wartości bonu,
uczestnik Promocji nie jest uprawniony do otrzymania różnicy w cenie. Uczestnikowi Promocji
w żadnym przypadku nie przysługuje prawo do wymiany bonu na środki pieniężne. Decyzję o
sposobie wykorzystania bonu podejmuje w każdym przypadku, niezależnie od formy prawnej
uczestnika Promocji, kierowca dokonujący tankowania.
5. Realizacja bonu przez uczestnika Promocji będącego osobą fizyczną podlega obowiązującym
przepisom podatkowym, tj. art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych ( t. j. Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm. ), natomiast realizacja
bonu przez uczestnika będącego podmiotem gospodarczym obliguje go do samodzielnego
rozliczenia przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

6. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wyłączenia możliwości
udziału w promocji określonym klientom (podmiotom gospodarczym), którzy dokonują zakupu
paliwa przy użyciu kart flotowych, akceptowanych w sieci stacji paliw LOTOS i LOTOS
Optima. O każdym takim wyłączeniu lub ograniczeniu LOTOS Paliwa poinformuje klienta, z
zachowaniem min. 14 dniowego wyprzedzenia.
§3
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać do pracowników stacji LOTOS
lub LOTOS Optima, na których prowadzona jest Promocja.

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.
3. Wszelkie spory dotyczące Promocji mogą być rozpoznawane przez sądy powszechne
właściwe zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.

§4
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
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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.
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