
 

 REGULAMIN PROMOCJI „Tanie Niedziele”  

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

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

Niedziele”.  

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: 779-00-01-

083 („Organizator”).  

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

Rzeczpospolitej Polskiej pod marką „Circle K Express” i „1-2-3” wskazanych w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu („Stacje objęte promocją”) 

4. Promocja obowiązuje w każdą niedziele od 08.04.2018 do odwołania, od godziny wskazanej w 

załączniku nr 1 w polu „Godziny”. 

5. Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu dowolnego paliwa w obniżonej cenie, przy czym 

ostateczna cena paliw jest uzależniona od aktualnych kosztów zakupu oraz poziomu cen lokalnej 

konkurencji. Ostateczna cena paliw jest prezentowana na znakach cenowych i nie podlega dalszym 

rabatom.  

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

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

7. Promocja ma charakter otwarty i powszechny.  

II. WARUNKI PROMOCJI  

1. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji zakupi dowolny rodzaj paliwa będzie mógł 

skorzystać z obniżonej ceny dowolnego rodzaju paliwa.  

2. Informacja o zakończeniu Promocji będzie przekazana do wiadomości Klientów na Stacjach Paliw 

objętych sprzedażą promocyjną.  

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: Tanie Niedziele” 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.  

3. 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. 



ZAŁĄCZNIK NR 1. STACJE OBJĘTE PROMOCJĄ: 

Lp 
Nr 

stacji 
Adres 

Kod 
pocztowy 

Miejscowosc Godziny 

1 71117 ul. Czapliniecka 75 97-400 Bełchatów 00:01 

2 71118 ul. Kołłątaja/Staszica 42-500 Będzin 00:01 

3 71119 ul. Konstytucji 3-go Maja 102 41-500 Chorzów 00:01 

4 71120 ul. Księdza Pojdy 35B 44-238 Czerwionka Leszczyny 00:01 

5 71121 ul. Warszawska 17 62-800 Kalisz 00:01 

6 71127 ul. Wojska Polskiego/Kopalniana 41-200 Sosnowiec 00:01 

7 71129 ul. Nakielska/Oświęcimska 42-600 Tarnowskie Góry 00:01 

8 71131 ul. Hubska 102-118 50-505 Wrocław 00:01 

9 71139 ul. Ogrodowa 31 62-571 Stare Miasto 00:01 

 

 


