
 
 

 

       

       

 

Warszawa, 25 sierpnia 2021 r. 

 

Nadaj paczkę i zgarnij nagrody od Circle K!  

Circle K razem z operatorem sieci paczkomatów InPost, przygotowało wyjątkową 

promocję dla swoich klientów. W ramach akcji Wysyłasz - Wygrywasz każdy, kto nada 

paczkę do 12 września, wygrywa wyjątkowe nagrody, ufundowane przez sieć Circle K. 

Promocja trwa trzy tygodnie i wsparta jest kampanią marketingową. 

W ramach promocji Wysyłasz – Wygrywasz klienci mogą wygrać jedną z gwarantowanych przez 

Circle K nagród. W pierwszym tygodniu trwania akcji (23.08-29.08) jest to zniżka na paliwo w 

wysokości 10 gr/l na paliwa bazowe lub SupraGas oraz 15 gr/l na paliwa premium. W kolejnym 

tygodniu, czyli od 30.08 można otrzymać zniżkę na myjnię podstawową w cenie 9,99 zł, a jeszcze 

kolejnym, od 6.09, 50% zniżki na Hot Dogi* lub kawę w dowolnym rozmiarze na stacji Circle K**.  

Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wystarczy nadać paczkę w aplikacji InPost lub przez stronę 

SzybkieNadania.pl, następnie zarejestrować 4 ostatnie cyfry numeru przesyłki na stronie akcji 

Paczkonadawanie.pl i podać dane nadawcy wskazane przy nadaniu. W kolejnym kroku osoba 

biorąca udział w promocji otrzymuje nagrodę – wystarczy pokazać kod ze zniżką pracownikowi 

stacji Circle K. Regulamin akcji dostępny jest na stronie Paczkonadawanie.pl. 

Klienci, którzy wezmą udział w akcji Wysyłasz – Wygrywasz, odbierając nagrodę mogą również 

skorzystać z oferty stacji Circle K – w części gastronomicznej dostępne są wyjątkowe przekąski, 

w tym także Hot Dogi na bazie tradycyjnych polskich kiełbasek pochodzących od rodzimych 

dostawców. Dla miłośników słodyczy czekają również desery i bogaty wybór słodkich przekąsek, 

a w upały ochłodzić się można napojem K-Freeze przygotowanym na bazie kruszonego lodu. Z 

kolei w kąciku kawowym klienci stacji mogą samodzielnie skomponować swoją ulubioną kawę, 

wzbogacając ją szeroką gamą dodatków, takich jak bita śmietana czy syrop smakowy. 

*z wyłączeniem Hot Dogów: Smart Value i Dwururka. 

**nie dotyczy stacji Circle K Express. 

 

*** 

O firmie Circle K Polska: 

Firma Circle K Polska (przed 1 kwietnia 2016 r.: Statoil Fuel & Retail Polska) obecna jest na polskim rynku 
od 1992 r. i prowadzi sieć ponad 380 stacji paliw na terenie całej Polski. Sieć ta obejmuje flagowe stacje 
własne, stacje segmentu ekonomicznego oraz stacje franczyzowe. Od 2012 r. właścicielem spółki Circle K 
Polska jest kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard Inc.(Couche-Tard), jedna z największych na 
świecie firm działających w obszarze handlu detalicznego, w formacie convenience. Prowadzi ona 
działalność w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Ta kanadyjska firma posiada na 
świecie ponad 14 000 sklepów typu convenience i stacji paliw oraz zatrudnia ponad 135 000 pracowników. 
Akcje Alimentation Couche –Tard notowane są na giełdzie w Toronto (TSE). Więcej informacji można 
znaleźć na stronie: http://corpo.couche-tard.com/en/ 

Zachęcamy do polubienia profilu na Facebook i Instagram oraz śledzenia oficjalnego kanału na YouTube. 

 
Szczegółowych informacji udziela: 
 

https://paczkonadawanie.pl/
https://paczkonadawanie.pl/
http://corpo.couche-tard.com/en/
https://www.facebook.com/CircleKPolska/
https://www.instagram.com/circlek_polska/?hl=pl
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