Regulamin promocji prowadzonej pod nazwą „Co 6. kawa GRATIS”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
promocja pod nazwą „Co 6. kawa GRATIS” (zwana dalej „Promocją”).
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 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Promocja organizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Promocja prowadzona jest na stacjach paliw Organizatora prowadzonych, pod szyldem „Circle K”.
Stacje paliw biorące udział w promocji oznaczone są materiałami reklamowymi umieszczonymi na
terenie Stacji Paliw.
5. Z Promocji wyłączone są stacje samoobsługowe działające pod logo „Circle K Express”.
6. Promocja jest realizowana w okresie od dnia 9 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 roku na Stacjach
Paliw.
7. Celem Promocji jest przyznanie dowolnej darmowej kawy na podstawie warunków oraz zasad
przedstawionych w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Promocji.
8. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia,
posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w
rozumieniu art. 221 k.c. oraz członkiem programu lojalnościowego Circle K EXTRA (zwanym dalej:
„Uczestnikiem”), która w okresie trwania Promocji dokona zakupu 5-ciu dowolnych kaw na stacji Circle
K oraz zarejestruje się w programie Circle K EXTRA.
9. Promocją objęte są następujące napoje z ekspresu: Cappuccino, Mocha, Cafe Latte, 100% Arabica,
Zimna Latte, Mocna czarna, Italian espresso, Kawa z mlekiem, Duża czarna kawa, Espresso, Herbata,
Czekolada, Flat White.
10. Promocja polega na możliwości uzyskania przez Uczestnika programu Circle K EXTRA gratisu
w postaci darmowej kawy na Stacji Paliw (zwanego dalej: „Gratisem”), na warunkach szczegółowo
określonych w Regulaminie.
11. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystępując do udziału w Promocji Uczestnik
programu Circle K EXTRA potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w

Regulaminie.
12. Każdy Uczestnik programu Circle K EXTRA może wziąć udział w Promocji wielokrotnie,
jednakże każdorazowo musi spełnić warunki zawarte w Regulaminie.
13. Circle K ma prawo do zmiany regulaminu promocji oraz do wcześniejszego zakończenia promocji z
zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
14. Oświadczenie o wypowiedzeniu promocji oraz terminie jej wcześniejszego zakończenia
przekazane zostanie na stacjach Circle K.
15. Niniejsza promocja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
II. WARUNKI PROMOCJI
1. Każdy uczestnik programu Circle K EXTRA w okresie trwania Promocji dokonujący zakupu
dowolnej kawy na Stacji Paliw Circle K otrzymuje na swoim koncie w serwisie Circle K EXTRA
wirtualny znaczek. Po zakupie 5-tej kawy Uczestnik Circle K EXTRA otrzyma wirtualny kupon
uprawniający do odbioru dowolnej kawy gratis na stacji Circle K.
2. Celem wzięcia udziału w Promocji jest otrzymanie darmowej kawy przez Uczestnika programu
Circle K EXTRA. Uczestnik dokonując zakupu dowolnej kawy na Stacjach Paliw, otrzymuje
wirtualne znaczki, które są widoczne na jego koncie po zalogowaniu się do serwisu Circle K EXTRA.
3. Zebranie 5-ciu wirtualnych znaczków na koncie Uczestnika programu Circle K EXTRA uprawnia
go do odbioru darmowej kawy na stacji Circle K, według zasady określonej poniżej:
a) aby uzyskać darmową kawę na wybranych Stacjach Paliw Uczestnik programu Circle K EXTRA
podczas kolejnych zakupów przekazuje pracownikowi Stacji Paliw Identyfikator EXTRA.
4. Rodzaje darmowych kaw, jakie są przyznawane Uczestnikom, określa wyłącznie Regulamin.
5. Kawa Gratis przyznawana jest po zakupie każdej 5-tej kawy na stacji Circle K.
6. Kupon na darmową kawę jest ważny do końca następnego miesiąca kalendarzowego od momentu
nabycia praw przez Uczestnika programu Circle K EXTRA do odbioru darmowej kawy.
7. Kupon na darmową kawę nie jest naliczany, jeżeli Uczestnik zakupi mniej niż 5 kaw na stacji Circle
K oraz jeśli nie jest uczestnikiem programu Circle K EXTRA.
8. Równowartość uzyskanego przez Uczestnika programu Circle K EXTRA kuponu
upoważniającego do odbioru darmowej kawy gratis nie podlega wypłacie w pieniądzu, ani nie jest
przeliczana na punkty w programie Circle K EXTRA. Uczestnik nie może domagać się także
zamiany otrzymanego Gratisu na inne nagrody rzeczowe lub towar lub usługę.
9. Organizator zastrzega, że Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora.

III. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listem poleconym na adres
Organizatora: Circle K Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, z dopiskiem na kopercie
„Co 6.kawa gratis ” w okresie trwania Promocji oraz w okresie 30 dni od dnia jej zakończenia
(liczy się data stempla pocztowego).
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne
do udzielenia mu odpowiedzi. Dane osobowe 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 e-mailem (o ile będzie podany)
albo listem zwykłym (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 możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach
niniejszego Regulaminu, w szczególności z przyczyn technicznoorganizacyjnych, przy czym zmiana ta
nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Zmiany
Regulaminu zostaną ogłoszone na
stronie internetowej www.circlek.pl oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stacjach
Paliw w terminie, co najmniej 7 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 podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy
powszechne.
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. Regulamin Promocji, jest dostępny przez czas trwania Promocji, począwszy od dnia jej rozpoczęcia,

na stronie internetowej www.circlek.pl, w siedzibie Organizatora oraz na Stacjach Paliw.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy
Kodeks cywilny.
7. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

