REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ZBIERZ KOLEKCJĘ SZALONYCH MINIONKÓW”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulamin”) określa zasady, zakres oraz warunki
uczestnictwa w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Zbierz kolekcję Szalonych
Minionków” (dalej zwana „Akcją Promocyjną”).
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Circle K Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Puławskiej 86, 02-603 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012413, BDO: 000019296, kapitał zakładowy
748.334.706,00 PLN (dalej zwana „Organizatorem”).
3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wszystkich
stacjach paliw prowadzonych pod marką Circle K (stacjach własnych COCO oraz
franczyzowych DODO), z wyłączeniem stacji paliw Express oraz samoobsługowych Express.
Lista stacji na których obowiązuje Akcja Promocyjna dostępna jest na www.circlek.pl.
4. Przedmiotem Akcji Promocyjnej jest rabat wskazany w pkt IV ust. 3 niniejszego Regulaminu
(dalej zwany: „Rabatem”) na produkty z kolekcji MINIONS wskazane w Załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu (dalej zwane: „Produktami”). Rabat przyznawany jest po zebraniu
wymaganej liczby znaczków (dalej zwane: „Znaczkami”).
II. CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Akcja Promocyjna obowiązuje od 9 września 2020 roku do 9 grudnia 2020 roku, z
zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. W odniesieniu do danej stacji paliw objętej działaniem Akcji Promocyjnej, Akcja Promocyjna
obowiązuje najpóźniej do dnia wyczerpania zapasów na danej stacji paliw.
III. UCZESTNIK AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba pełnoletnia, która dokona zakupów na stacji
Circle K, na której prowadzona jest Akcja Promocyjna (dalej zwana „Uczestnikiem”).
2. Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu w całości.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
IV. ZASADY PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Akcja Promocyjna polega na otrzymaniu przez Uczestnika Rabatu na wybrany Produkt z
kolekcji MINIONS. Uczestnik otrzyma Rabat wskazany w pkt IV ust. 3 niniejszego Regulaminu,
po zebraniu odpowiedniej liczby Znaczków na Karcie Kolekcjonerskiej. W celu otrzymania
Rabatu na wybrany Produkt z kolekcji MINIONS należy zebrać:
a) 6 (słownie: sześć) Znaczków na Karcie Kolekcjonerskiej,
albo
b) 5 (słownie: pięć) Znaczków na Karcie Kolekcjonerskiej w przypadku gdy Uczestnik jest
członkiem w Programie EXTRA Club (z dokończoną rejestracją w Programie EXTRA Club).
2. Kartę Kolekcjonerską wraz z odpowiednią liczbą Znaczków, a w przypadku uczestnika
Programu EXTRA Club także kartę programu lojalnościowego, należy przekazać pracownikowi
stacji paliw, na której prowadzona jest Akcja Promocyjna, który następnie wyda Rabat na
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wybrany Produkt z kolekcji MINIONS. Uczestnik Akcji Promocyjnej wybiera przysługujący mu
zgodnie z niniejszym Regulaminem rabat na wybrany Produkt z kolekcji MINIONS wyłącznie z
wzorów aktualnie dostępnych na stacji paliw objętej działaniem Akcji promocyjnej, na której
dokonał transakcji. Wymiana może zostać dokonana tylko w czasie trwania Akcji promocyjnej,
zgodnie z pkt II niniejszego Regulaminu.
3. Rabat przyznawany w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej:
a. 15,00 PLN (słownie: piętnaście złotych) na Produkt Minionki Szklanki (dowolny kolor). Cena
regularna przed rabatem 24,99 PLN, Cena po rabacie 9,99 PLN;
b. 45,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć złotych) na Produkt Minionki Pluszak. Cena regularna
przed rabatem 64,99 PLN, Cena po rabacie 19,99 PLN;
4. Uczestnik przy dokonaniu transakcji, o których mowa w ust. 5, ust. 6, oraz ust. 7 w czasie
trwania Akcji Promocyjnej, otrzyma Saszetkę zawierającą naklejkę magnetyczną oraz Znaczek
(dalej zwana: „Saszetką”). Naklejki magnetyczne nie uprawniają do wymiany na rabat na
kolekcję MINIONS. Karty Kolekcjonerskie do zbierania Znaczków są dostępne na stacjach
paliw, na których prowadzona jest Akcja promocyjna.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania jednej (1) Saszetki w następujących sytuacjach:
a. za zatankowanie min. 25 (słownie: dwadzieścia pięć) litrów paliwa Miles95, Miles98, Miles
Diesel, LPG w ramach jednej transakcji albo m.in. 25 (słownie: dwadzieścia pięć) litrów
paliwa Miles95, Miles98, Miles Diesel paliwa i LPG;
b. przy zakupie produktów lub usługi myjni w sklepie za minimum 15,00 zł (słownie: piętnaście
złotych) w ramach jednej transakcji, z zastrzeżeniem, iż zakupy w sklepie nie obejmują
usługi

odkurzacza,

wypożyczalni

przyczep,

doładowań

telefonicznych,

kart

podarunkowych, paysafecard, wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów z akcesoriami,
napojów alkoholowych w tym piwa, biletów na komunikację miejską, Viatoll, Lottomatu.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania dwóch (2) Saszetek w następujących
sytuacjach:
a. za zatankowanie min. 25 (słownie: dwadzieścia pięć) litrów paliwa premium milesPLUS
95, milesPLUS 98 lub milesPLUS Arktyczny diesel, milesPLUS diesl w ramach jednej
transakcji;
b. za zatankowanie min. 25 (słownie: dwadzieścia pięć) litrów paliwa Miles95, Miles98, Miles
Diesel oraz za zakupy produktów lub usługi myjni w sklepie za minimum 15,00 zł (słownie:
piętnaście złotych) w ramach jednej transakcji, z zastrzeżeniem, iż zakupy w sklepie nie
obejmują usługi odkurzacza, wypożyczalni przyczep, doładowań telefonicznych, kart
podarunkowych, paysafecard, wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów z akcesoriami,
napojów alkoholowych w tym piwa, biletów na komunikację miejską, Viatoll, Lottomatu.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania trzech (3) Saszetek w następujących
sytuacjach:
a. za zatankowanie min. 25 (słownie: dwadzieścia pięć) litrów paliwa premium milesPLUS
95, milesPLUS 98 lub milesPLUS Arktyczny diesel, milesPLUS diesel oraz za zakupy
produktów lub usługi myjni w sklepie za minimum 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) w
ramach jednej transakcji, z zastrzeżeniem, iż zakupy w sklepie nie obejmują usługi
odkurzacza, wypożyczalni przyczep, doładowań telefonicznych, kart podarunkowych,
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paysafecard,

wyrobów

tytoniowych oraz

e-papierosów z

akcesoriami,

napojów

alkoholowych w tym piwa, biletów na komunikację miejską, Viatoll, Lottomatu.
8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania kolejnych Saszetek za zatankowanie
wielokrotności minimalnej ilości paliwa, o której mowa w ust. 5a, ust. 6a, ust. 6b, ust.7a powyżej,
w ramach jednej transakcji.
9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania kolejnych Saszetek za dokonanie zakupu
produktów lub usługi myjni w sklepie o wartości stanowiącej wielokrotność minimalnej kwoty, o
której mowa w ust. 5b, ust. 6b oraz ust. 7a powyżej, w ramach jednej transakcji.
10. Organizator

przedstawia

przykładowo

zasady

stosowania

powyższych

postanowień

Regulaminu:
a. zatankowanie minimum 25 litrów lub więcej dowolnego paliwa miles w ramach jednej
transakcji upoważnia do odebrania 1 Saszetki; zatankowanie wielokrotności 25 litrów
paliwa miles w ramach jednej transakcji nie upoważnia do otrzymania więcej niż jednej
Saszetki;
b. zatankowanie minimum 25 litrów SupraGas (LPG) w ramach jednej transakcji upoważnia
do odebrania 1 Saszetki; zatankowanie wielokrotności 25 litrów paliwa SupraGas (LPG) w
ramach jednej transakcji nie upoważnia do otrzymania więcej niż jednej Saszetki;
c.

zakup za minimum 15 złotych w sklepie w ramach jednej transakcji upoważnia do odebrania
1 Znaczka; wielokrotność 15 złotych za zakupy w sklepie w ramach jednej transakcji nie
upoważnia do otrzymania więcej niż jednej Saszetki;

d. zatankowanie minimum 25 litrów dowolnego paliwa miles oraz wydatek w sklepie za
minimum 15 zł w ramach jednej transakcji upoważnia do odebrania 2 Saszetek;
e. zatankowanie minimum 25 litrów paliwa premium oraz zakup usługi myjni za minimum 15
zł w ramach jednej transakcji upoważnia do odebrania 3 Saszetek;
11. Znaczki oraz naklejki magnetyczne nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, zwrotowi,
ani zrzeczeniu na rzecz osób trzecich.
12. Uczestnik traci prawo do otrzymania Saszetki za dokonaną transakcję, jeśli nie dokona jej
odbioru niezwłocznie po zakończeniu transakcji i przed odejściem od kasy sklepowej.
13. W przypadku gdy Karta Kolekcjonerska zawiera liczbę Znaczków przewyższającą liczbę
potrzebną do uzyskania rabatu, Znaczki stanowiące taką nadwyżkę przepadają w momencie
odebrania Karty Kolekcjonerskiej przez sprzedawcę na stacji paliw i wydania Produktu.
14. Wydana sprzedawcy na stacji paliw Karta Kolekcjonerska może być wykorzystana wyłączne
jeden raz i nie podlega zwrotowi.
15. Na podstawie Znaczków zebranych na jednej Karcie Kolekcjonerskiej można uzyskać
wyłącznie jeden rabat na produkt.
16. W przypadku braku dostępności na stacji paliw biorących udział w Akcji Promocyjnej Saszetek
Uczestnik otrzyma voucher zawierający informację o liczbie przysługujących mu Saszetek.
Uczestnik jest zobowiązany do wymiany vouchera na stacji paliw objętej Akcją Promocyjną w
terminie do 09 grudnia 2020 roku.
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V. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać mailowo na adres
bok@circlekeurope.com lub listownie na adres Organizatora: Circle K Polska Sp. z o.o., ul.
Puławska 86, 02-603 Warszawa, z dopiskiem na kopercie lub w temacie emaila „Zbierz kolekcję
Szalonych Minionków” 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 30 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).
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z
przyczyn techniczno – organizacyjnych lub w przypadku wprowadzenia na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń i restrykcji dotyczących działalności sklepów i placówek
handlowych, w tym stacji paliw, w związku ze stanem epidemii, wprowadzonym na skutek
wirusa SARS-CoV-2, 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.
2. Materiały reklamowo - promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.circlek.pl
4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd
powszechny.
5. 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.).

4

ZAŁĄCZNIK NR 1

Produkty

Cena

Cena regularna
24,99 zł
Cena po rabacie
9,99 zł
Cena regularna
24,99 zł
Cena po rabacie
9,99 zł
Cena regularna
24,99 zł
Cena po rabacie
9,99 zł
Cena regularna
24,99 zł
Cena po rabacie
9,99 zł
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Produkty

Cena

Cena regularna
64,99 zł
Cena po rabacie
19,99 zł
Cena regularna
64,99 zł
Cena po rabacie
19,99 zł
Cena regularna
64,99 zł
Cena po rabacie
19,99 zł
Cena regularna
64,99 zł
Cena po rabacie
19,99 zł
Cena regularna
64,99 zł
Cena po rabacie
19,99 zł
Cena regularna
64,99 zł
Cena po rabacie
19,99 zł
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