
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGAMU DOSTĘPNEGO W CIRCLE K 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), określa warunki i zasady korzystania z rabatów i innych promocji 

dostępnych dla Osób Uprawnionych na stacjach Circle K.   

2. 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, BDO: 0000019296 (zwana dalej: „Circle K ”). 

3. DSV Road Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Ożarowska 40/42, zarejestrowaną w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000010314 kapitał zakładowy: 38.940.000,00 zł, posiadającą numer 

NIP 113-00-17-933 oraz REGON 001389201 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Circle K a Klientem o 

świadczenie usług benefitów. 

II. RABATY ORAZ INNE KORZYŚCI  

1. Osobą Uprawnioną jest osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, będąca 

pracownikiem lub współpracownikiem Klienta i jednocześnie członkiem Programu Circle K EXTRA (zwana dalej: 

„Osobą Uprawnioną”). Osoba Uprawniona w celu skorzystania z rabatów oraz Voucherów zobowiązana jest 

wprowadzić aktualny kod promocyjny w Programie Circle K EXTRA. Circle K zastrzega, że kod promocyjny może 

ulegać zmianie. 

2. Osobie Uprawnionej przysługuje rabat w wysokości: 

a) 15 % na produkty z oferty gastronomicznej; 

b) 15% na napoje z kawiarki; 

c) 10% na usługi myjni automatycznej wskazane na stronie internetowej https://www.circlek.pl/promocjaDSV 

d) 10% na akcesoria samochodowe wskazane na stronie internetowej https://www.circlek.pl/promocjaDSV 

(zwane dalej: „Produktami”) dostępnymi na Stacji Paliw. 

3. Rabaty określone w ust. 2 będą aktywne po 48 godzinach po wpisaniu kodu promocyjnego w Programie Circle K 

EXTRA.  

4. Realizacja rabatu odbywa się automatycznie przy zarejestrowaniu transakcji za pośrednictwem identyfikatora 

przypisanego w Programie Circle K EXTRA w trakcie realizacji płatności na stacji paliw wskazanej na stronie 

internetowej https://www.circlek.pl/promocjaDSV (zwane dalej: „Stacje Paliw”). Rabat udzielany jest wyłącznie przy 

transakcjach rejestrowanych w kasach obsługowych Stacji Paliw.   

5. Rabat nie łączy się z innymi promocjami na Stacjach Paliw.  

6. Osoba Uprawniona 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.  

III. VOUCHER 

1. Voucher uprawnia do: 

d) rabatu 8 gr/l na paliwa miles® 95, miles® Diesel,  

e) rabatu 7 gr/l na SupraGas; 

f) rabatu 13 gr/l na paliwa milesPLUS® 95, milesPLUS® 98, milesPLUS® Diesel. 
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2. Vouchery są dostępne w Programie Circle K EXTRA. Osobie Uprawnionej przysługuje 3 Voucherów w każdym 

miesiącu obowiązywania umowy. 

3. Każdy Voucher jest ważny do końca miesiąca, w którym zostanie udostępniony w Programie Circle K EXTRA. Vouchery 

przyznawane są każdego 01-go dnia miesiąca, chyba, że dzień ten przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w 

sobotę, to pierwszego następnego dnia następującego po tych dniach.  

4. Realizacja rabatu odbywa się po poinformowaniu sprzedawcy na Stacji Paliw o chęci skorzystania z Vouchera przed 

dokonaniem płatności oraz zarejestrowaniu transakcji za pośrednictwem identyfikatora przypisanego w Programie 

Circle K EXTRA. Rabat udzielany jest wyłącznie przy transakcjach rejestrowanych w kasach obsługowych Stacji Paliw.   

5. Rabat nie łączy się z innymi promocjami na Stacjach Paliw.  

6. Rabat naliczany jest maksymalnie do 100 litrów paliwa w ramach jednej transakcji.  

7. Vouchery niewykorzystane w danym miesiącu nie przechodzą na następne miesiące. 

8. W ramach jednej transakcji przysługuje wyłącznie jeden Voucher. 

9. Osoba Uprawniona może uzyskać informację o przysługującej jej ilości aktywnych Voucherów w danym miesiącu na 

Stacji Paliw.  

10. Korzystając z rabatu Osoba Uprawniona nie może uregulować należności Kartą Flotową (Routex, UTA, DKV), Kartą 

Circle K Prepaid.  

7. Osoba Uprawniona 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.  

IV. REJESTRACJA W PROGRAMIE CIRCLE K EXTRA 

1. Rejestracji lub logowania do programu lojalnościowego Circle K EXTRA Club można dokonać poprzez link: 

https://id.circlekeurope.com/#/ 

V. REKLAMACJE  

1. Reklamacje związane z korzystaniem z promocją opisaną w niniejszym Regulaminie można przesyłać listem 

poleconym na adres Circle K Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „[Extra 

Club]” lub emailem na adres bok@circlekeurope.com.  

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Osoby Uprawnionej niezbędne do 

udzielenia mu odpowiedzi.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Circle K rozpatrując 

reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Circle K Osoba Uprawniona  zostanie 

powiadomiony emailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data 

umieszczenia oświadczenia Circle K do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Circle K zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, 

w szczególności z przyczyn technicznoorganizacyjnych lub zmiany warunków umowy zawartej przez Circle K a 

Klientem.  Zmiany Regulaminu, w tym także informacja o rozwiązaniu umowy pomiędzy Circle K a Klientem zostaną 

ogłoszone na stronie internetowej https://www.circlek.pl/promocjaDSV 

2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z niniejszą promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc 

prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.  

3. Warunki opisane w niniejszym Regulaminie, nie opisują gry losowej, loterii fantowej, zakładów 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.).  
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4. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie 

https://www.circlek.pl/polityka-prywatnosci. 

5. Jeżeli doszło do naruszenia przez Osobę Uprawnioną niniejszego Regulaminu, Circle K może odebrać rabaty oraz inne 

korzyści. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy Kodeks cywilny.  
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