Regulamin promocji Promocje z kartą EXTRA Club - bonusowe punkty EXTRA Club
Lista produktów, za które otrzymasz bonusowe punkty EXTRA Club:
Lp

Produkt lub usługa

1

1l paliwa
benzyna milesPLUS® 98,
benzyna milesPLUS® 95
oraz milesPLUS® diesel
Letni płyn do
spryskiwaczy
Myjnia program
Optimum
Myjnia program
Premium
Myjnia program
Premium ShineTecs®
Napój Extremum (2
smaki do wyboru)

2
3
4
5
6

Ilość
punktów
bonusowych

Opis promocji

2 pkt

Za zakup 1l benzyny milesPLUS® i oleju napędowego
milesPLUS® diesel

50 pkt

Za zakup Letniego płynu do spryskiwaczy Circle K

50 pkt

Zakup usługi myjni program Optimum

100 pkt

Zakup usługi myjni program Premium

200 pkt

Zakup usługi myjni program Premium ShineTecs®

30 pkt

Zakup napoju Extremum Zero, Extremum Origin o
pojemności 250 ml

1. Organizatorem promocji jest Circle K Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy
Puławskiej 86, 02-603 Warszawa.
2. Promocja dotyczy zakupu produktów wymienionych w tabeli powyżej, za które Klient
otrzymuje bonusowe punkty EXTRA Club zgodnie z tabelą
3. Promocje bonusowe nie łączą się z innymi promocjami punktowymi na stacjach Circle K,
wynikającymi z ofert sklepowych lub ofert mailingowych
4. Promocja 2 pkt EXTRA Club za każdy 1l paliwa benzyna milesPLUS® 98,
benzyna milesPLUS® 95 oraz milesPLUS® diesel trwa od 11.05.2017 do odwołania
5. Promocja za zakup usługi myjni program Optimum, Premium oraz Premium ShineTecs®
dotyczy stacji Circle K wyposażonych w myjnie automatyczne. Lista stacji objętych promocją
znajduje się na www.circlek.pl. Promocja obowiązuje od 11.05.2017 do odwołania
6. Promocja za zakup napoju Extremum Zero oraz Origin o pojemności 250 ml trwa do
wyczerpania zapasów
7. Promocja za zakup Letniego płynu do spryskiwaczy Circle K trwa do odwołania
8. Punkty bonusowe za niektóre produkty oznaczone w tabeli, nie drukują się na paragonie, ale
są doliczane do konta uczestnika w ciągu 72 godzin
9. Circle K ma prawo do zmiany regulaminu promocji oraz do wcześniejszego zakończenia
promocji z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia
10. Niniejsza promocja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
11. Oświadczenie o wypowiedzeniu promocji oraz terminie jej wcześniejszego zakończenia
przekazane zostanie na stacje Circle K oraz zostanie opublikowane na stronie www.circlek.pl

