
REGULAMIN PROMOCJI REALIZOWANEJ POD NAZWĄ „RABAT NA PALIWO – SPOTIFY” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich realizowana jest 

promocja pod nazwą „Rabat na paliwo – Spotify” („Promocja”).  

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 realizowana będzie na stacjach paliw Organizatora, wskazanych w Załączniku do 

Regulaminu („Stacja Paliw”) prowadzonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod marką 

„Circle K”.  

4. Promocja realizowana będzie od 01.12.2020 roku do 01.01.2021 roku.  

5. Kupon promocyjny dostępny w serwisie muzyki cyfrowej Spotify z kodem kreskowym w formie 

elektronicznej („Kupon Promocyjny”), upoważniał będzie do otrzymania:  

✓ 10 groszy rabatu na każdy litr paliwa standard (miles® Diesel, miles® 95, LPG 

SupraGas) dostępnych na Stacjach Paliw,  

✓ 15 groszy rabatu na każdy litr paliwa premium (milesPLUS® Diesel, milesPLUS® 95, 

milesPLUS® 98) dostępnych na Stacjach Paliw. 

6. Warunkiem skorzystania z Promocji jest pokazanie przez osobę, o której mowa w pkt. 7 poniżej, 

ważnego Kuponu Promocyjnego z kodem kreskowym w formie elektronicznej na Stacji Paliw 

Organizatora przed dokonaniem płatności za paliwo w okresie trwania Promocji. Kupon 

dostępny będzie w formie banneru reklamowego oraz w formie okładki playlisty „Driving Home 

for Christmas with Circle K” dostępnej pod adresem: 

https://open.spotify.com/playlist/57KB6aia27eWMNA1IyYiSB?si=1id-yOyGSIWQNoj-4m-h_w. 

7. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające zdolność 

do czynności prawnych, dokonujące zakupu paliwa na Stacji Paliw, jako konsument w 

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

8. Promocja ma charakter otwarty i powszechny.  

9. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystępując do udziału w Promocji Uczestnik 

potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.  

10. W przypadku powzięcia przez pracownika Stacji Paliw, wątpliwości, czy Kupon Promocyjny nie 

jest podrobiony, Organizator zastrzega możliwość nieuznania Kuponu Promocyjnego i 

nieudzielenia rabatu. 

II. WARUNKI PROMOCJI  

1. Promocja nie łączy się z innymi upustami i promocjami Organizatora na Stacjach Paliw.  

2. Przy jednorazowym zakupie paliwa Uczestnik promocji można wykorzystać wyłącznie jeden 

Kupon Promocyjny.  

3. Kupon Promocyjny może być wykorzystany wielokrotnie w okresie trwania Promocji. 

https://open.spotify.com/playlist/57KB6aia27eWMNA1IyYiSB?si=1id-yOyGSIWQNoj-4m-h_w


4. Rabat naliczany jest do każdego pełnego litra paliwa. Przykładowo, jeśli Uczestnik zatankował 

20,6 litra miles® Diesel, otrzyma rabat o łącznej wysokości 2,00 zł (0,10 gr x 20 litrów = 2,00 

zł).  

5. Rabat nie zostanie naliczony, jeżeli Uczestnik zatankował mniej niż 1 litr paliwa.  

6. Rabat nie jest naliczany powyżej zakupu 50 litrów paliwa.  

7. Korzystając z rabatu Uczestnik Promocji nie może uregulować należności Kartą Flotową 

(Routex, UTA, DKV), Kartą Circle K Prepaid oraz bonem wartościowym Circle K.  

8. Korzystając z rabatu Uczestnikowi Promocji nie są naliczane punkty w programie Circle K 

EXTRA Club.  

9. Kupon Promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę.  

10. Uczestnik nie może domagać się zamiany otrzymanego rabatu na inne nagrody rzeczowe, 

towar lub usługę dostępną na Stacji Paliw, wypłaty równowartości w gotówce lub w punktach 

EXTRA Club.  

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

Paliw objętych Promocyjną.  

III. 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 „Rabat na 

paliwo – Spotify” 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).  

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.  

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

Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.  
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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 www.circlek.pl  

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

 


