Regulamin promocji „Zakochany Weekend 2020".

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1 . Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w

promocji „Zakochany Weekend 2020" (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 14 lutego 2020 roku od

godziny 00:01 do dnia 16 lutego 2020 r. do godziny 23:59.
4 . Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na

stacjach paliw LOTOS posiadających ofertę Cafe Punkt i oznakowanych
specjalnymi materiałami reklamowymi zapowiadającymi Promocję.
5 . Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz na

stronie internetowej lotosnavigator.pl
6 . W ramach organizowanej Promocji Uczestnicy programu Navigator,

dokonujący zakupów na stacjach paliw LOTOS, spełniający warunki
opisane w § 2 niniejszego Regulaminu, mają możliwość otrzymania
podwojonej ilości punktów Navigator za zakup przynajmniej dwóch sztuk
dowolnych napojów gorących z oferty Cafe Punkt.
§2
ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI
1 . Promocja jest skierowana do wszystkich obecnych i nowych Uczestników

programu Navigator.
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2 . Warunkiem

otrzymania

podwójnych punktów jest jednorazowy zakup

dwóch, lub więcej napojów gorących z oferty Cafe Punkt na stacji paliw
LOTOS biorącej udział w Promocji zgodnie z § 1 pkt 4 niniejszego
Regulaminu.
3 . Dodatkowe punkty są przyznawane wyłącznie za każdą parę dowolnych

napojów gorących z oferty Cafe Punkt. Za małą kawę (czarna, z mlekiem,
mocha, cappuccino, latte, flat white, espresso) lub małą herbatę / napój
czekoladowy, Uczestnik Promocji otrzyma dodatkowo 25 punktów. Za dużą
kawę (czarna, z mlekiem, mocha, cappuccino, latte, flat white) lub dużą
herbatę / napój czekoladowy, 45 dodatkowych punktów Navigator.
Dodatkowe punkty pojawią się na koncie Uczestnika najpóźniej po dobie
od dokonania transakcji.
§3
REKLAMACJE
1. Wszelkie

reklamacje

dotyczące

Promocji

należy

zgłaszać

do

pracowników stacji LOTOS na których prowadzona jest Promocja,
telefonicznie pod numerem Infolinii 801 345 678, lub mailowo na adres
biuro@lotospaliwa.pl
2. Złożone przez uczestników Promocji reklamacje będą rozpatrywane w

terminie 14 dni od dnia

wpłynięcia

na

stację.

O

sposobie

rozpatrzenia 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
2

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 sk ładać

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.
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