
  REGULAMIN PROMOCJI „Myjnia Nocą”   

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE   

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod 

nazwą „Myjnia Nocą”   

2. Organizatorem Promocji jest Circle K Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 

86, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012413, NIP: 

779-0001-083 („Organizator”).   

3. Promocja przeprowadzana będzie na stacjach paliw Organizatora prowadzonych na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej pod marką „Circle K ” wyposażonych w myjnie automatyczną wskazanych 

w Załączniku nr 1 do Regulaminu („Lista stacji objęta promocją”). 

4. Promocja będzie obowiązywać od 24 czerwca 2020 roku do odwołania. 

 

5. Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu Programu myjni w niższej ofercie cenowej do 

wykorzystania na myjni w godzinach 23.00 – 6.00. Myjnię promocyjną możną zakupić w 

dowolnych godzinach na stacji paliw Organizatora natomiast zakupiony bilet będzie aktywny do 

wykorzystania tylko w określonych przez regulamin godzinach. 

6.  W zależności od typu stacji obowiązują dwie oferty promocyjne: 

a Myjnia Premium w cenie Programu Podstawowy w godzinach 23.00 – 6.00 

b Wszystkie programy Myjni 50% taniej w godzinach 23.00 – 6.00 

Lista stacji z uwzględnieniem wariantu promocji obowiązującego na danej stacji jest zamieszczona w 

Załączniku nr 1. 

7. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne oraz firmy, dokonujące zakupu na Stacji Paliw, 

jako konsument w rozumieniu art. 221 k.c. („Uczestnik”).   

8. Promocja ma charakter otwarty i powszechny.   

II. WARUNKI PROMOCJI   

1. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji zakupi usługę Myjni Nocnej może 

wykorzystać zakupiony bilet na myjni automatycznej w godzinach 23.00 – 6.00. Na 

wykorzystanie programów (umycie samochodu w myjni automatycznej) uczestnik promocji ma 

30 dni od daty zakupu, tylko na stacji, gdzie program myjni został zakupiony. 

2. Do zakupionych w promocji programów myjni będą naliczane punkt w programie Extra zgodnie z 

regulaminem programu lojalnościowego.  

3. Produkty promocyjne Uczestnik może kupić tylko i wyłącznie w sklepie stacji paliw Organizatora. 

Oferta promocyjna nie jest aktywna na terminalach płatniczych działających przy myjniach 

automatycznych.   

4. Promocja „Myjnia Nocą” nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi. 



III. REKLAMACJE   

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres  

Organizatora: Circle K Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, z dopiskiem na 

kopercie „Promocja: Myjnia Nocą” podczas trwania Promocji oraz w okresie 14 dni 

kalendarzowych po zakończeniu Promocji (liczy się data stempla pocztowego).   

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika 

niezbędne do przesłania mu odpowiedzi. Dane udostępniane przez Uczestników w związku ze 

zgłoszeniem reklamacji wykorzystywane będą przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i 

odpowiedzi na reklamację, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane zostaną usunięte 

przez Organizatora.   

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego 

Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie 

podany) albo listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia 

oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu 

Cywilnego).   

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z 

przyczyn techniczno – organizacyjnych, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw 

nabytych przez Uczestników Promocji. Organizator powiadomi Uczestników o zmianach poprzez 

zamieszczenie informacji o zmianie na stronie www.circlek.pl w terminie 2 dni kalendarzowych 

przed ich wejściem w życie. Ponadto zmieniony Regulamin będzie dostępny w siedzibie 

Organizatora oraz na Stacjach Paliw i na stronie www.circlek.pl w terminie, co najmniej 2 dni 

kalendarzowych przed ich wejściem w życie.   

2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. 

Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny. 

4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią 

fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w 

rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, 

poz. 1540 ze zm.).   

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy, w 

szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 

poz. 93 ze zm.).   

6. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji, począwszy od dnia jej 

rozpoczęcia w siedzibie Organizatora, na Stacjach Paliw oraz na stronie internetowej 

www.circlek.pl.   

7. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 


