Regulamin Promocji pod nazwą
„Kubek zawsze pełny”
(dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem promocji pod nazwą „Kubek zawsze pełny”, (dalej „Promocja”) jest
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7,
09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000028860, NIP: 774
00
01 454,
kapitał
zakładowy/kapitał
wpłacony:
534.636.326,25
zł.
(dalej „Organizator”).

2.

Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na stacjach paliw
funkcjonujących pod marką ORLEN, których lista zamieszczona jest na stronie
www.orlen.pl (dalej „Stacje Paliw”).

3.

Promocja trwa od 7 marca 2018 roku od godziny 00:00 do 22 kwietnia 2018 roku do
godziny 23:59, przy czym sprzedaż promocyjnych kubków termicznych uprawniających
do udziału w Promocji trwa do 22 kwietnia 2018 roku do godziny 23:59 lub do
wyczerpania zapasów promocyjnych kubków.

4.

Uczestnikiem Promocji na warunkach określonych w Regulaminie może być każda
pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w świetle prawa
polskiego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która w dniach od 7 marca 2018 roku od godz. 00:00 do 22 kwietnia 2018 roku
do godziny 23:59 dokona na Stacji Paliw zakupu promocyjnego kubka termicznego za
kwotę 29,90 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć zł i 90/100 gr) brutto (dalej
„Uczestnik”).

5.

Każdy Uczestnik, po zakupie promocyjnego kubka termicznego otrzyma wraz z
paragonem kartę uprawniającą do zakupu 10 (dziesięciu) Mega Kaw, każdej z rabatem w
wysokości 3 zł (trzech złotych) brutto (dalej „Karta”). Mega Kawa oznacza każdą kawę
dostępną na Stacji Paliw w Stop Cafe, o pojemności 420 ml.

6.

Karta jest ważna od rozpoczęcia Promocji, zgodnie z ust. 3 powyżej, do dnia 31 sierpnia
2018 roku do godziny 23.59. Warunkiem zrealizowania zakupu Mega Kawy z rabatem, o
którym mowa w ust. 5 powyżej jest przekazanie informacji pracownikowi Stacji Paliw,
realizującemu transakcję, o chęci dokonania zakupu z rabatem przed jej dokonaniem oraz
okazanie pracownikowi karty, w celu zaznaczenia wykorzystania zakupu Mega Kawy.

7.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie na zasadach opisanych w
Regulaminie, przy czym, zakup jednego kubka termicznego uprawnia do odebrania
jednej Karty.
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8.

Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami oferowanymi przez Organizatora
na Stacjach Paliw i prowadzącymi do dalszego obniżenia ceny Mega Kawy lub kubka
termicznego.

SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
9.

Reklamacje związane z przebiegiem Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników, w
dowolnej formie, w szczególności zaś na piśmie i wysłane na adres: PKN ORLEN S.A.
ul. Bielańska 12; 00-085 Warszawa z dopiskiem: Promocja „Kubek zawsze pełny” lub na
następujący adres poczty elektronicznej promocje@orlen.pl. Reklamacja powinna
zawierać dane umożliwiające udzielenie Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację, np.:
imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji lub adres poczty
elektronicznej lub numer telefonu, miejsce i datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja,
przyczynę reklamacji oraz treść żądania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik
Promocji zostanie poinformowany pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie – w
zależności od formy, w której została złożona reklamacja – w terminie 14 (czternaście)
dni od dnia jej złożenia.

DANE OSOBOWE
10. Dane osobowe Uczestników podane w związku z reklamacją, będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celach związanych z rozpatrywaniem reklamacji.
Administratorem danych osobowych jest Organizator – Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 09-411 Płock, ul. Chemików 7. Dane osobowe
Uczestników podane w związku z reklamacją przetwarzane będą przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.). Osobie zgłaszającej reklamację przysługuje prawo dostępu
do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora www.orlen.pl, w
biurze Organizatora pod adresem: PKN ORLEN S.A. ul. Bielańska 12; 00-085 Warszawa
oraz na Stacjach Paliw.

2

