REGULAMIN PROMOCJI PROWADZONEJ POD NAZWĄ:
„W Twoim kubku kawa taniej o 1zł”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
promocja pod nazwą „W Twoim kubku kawa taniej o 1zł” (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:
779-00-01-083, BDO: 000019296, kapitał zakładowy 748.334.706,00 PLN (zwana dalej:
„Organizatorem”).
3. Promocja prowadzona jest w okresie od 15 października 2021 roku do odwołania (zwane dalej:
„Okresem trwania Promocji”). Informacja o zakończeniu Promocji zostanie ogłoszona, co najmniej
z 3 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej www.circlek.pl.
4. Promocja prowadzona jest na wszystkich stacjach paliw Circle K wskazanych w Załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu (zwane dalej: „Stacją Paliw”).
II.

WARUNKI PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być osoba będąca konsumentem, która ukończyła 16 rok życia,
posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie trwania
Promocji dokona na Stacji Paliw zakupu kawy/napoju z ekspresu w kubku wielokrotnego użytku oraz
poinformuje sprzedawcę Stacji Paliw o chęci skorzystania z Promocji (zwanym dalej:
„Uczestnikiem”).
2. W ramach niniejszej Promocji osoba, o której mowa w ust. 1 otrzyma na zakupioną kawę/napoju z
ekspresu rabat w wysokości 1,00 PLN (słownie: jeden złotych) od ceny danego produktu.
3. Kubkiem wielokrotnego użytku nie są kubki papierowe dostępne na stacjach paliw Circle K,
dostępnych w strefie kawowej.
4. Chcąc skorzystać z Promocji, Uczestnik dokonuje zakupu Produktu bezpośrednio przy kasie na
Stacji Paliw oraz dokonuje płatności za zakupionej kawy/ napoju z ekspresu gotówką lub kartą
płatniczą.
5. Uczestnik zobowiązany jest do zapewniania, że wielkość kubka wielokrotnego użytku dostosowana
będzie do zakupionego produktu.
6. Uczestnik nie może domagać się zamiany otrzymanego rabatu na inne nagrody rzeczowe, towar lub
usługę dostępną, wypłaty równowartości w gotówce lub w punktach EXTRA Club.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na napoje z ekspresu
8. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystępując do udziału w Promocji Uczestnik potwierdza,
że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
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 „W Twoim kubku kawa taniej o 1zł” w okresie
trwania Promocji oraz w okresie 30 dni od dnia jej zakończenia.

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. 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 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, zapobiegania
naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom oraz usunięcia niejasności lub
wątpliwości interpretacyjnych niniejszego Regulaminu, 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 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.

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

6.

Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

7.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 października 2021 roku i jest dostępny na stronie
internetowej www.circlek.pl.

