
 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Na trasie korzyści z kartą paliwową” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się 

Akcja Promocyjna skierowana do kurierów i firm działających w branży kurierskiej pod nazwą „Na 

trasie korzyści z karta paliwową” (zwana dalej „Akcją Promocyjną”). 

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej 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 (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Akcja Promocyjna organizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

II. WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być wyłącznie podmiot 

świadczący usługi kurierskie – posiadający odpowiedni wpis PKD (dział 53 Działalność Pocztowa i 

Kurierska) i/lub mogący w inny sposób udokumentować rodzaj prowadzonej działalności.   

2. Akcja Promocyjna polega na zawarciu przez Uczestnika i Organizatora umowy na korzystanie z kart 

paliwowych Routex na preferencyjnych warunkach.  

3. W przypadku nie spełnienia ogólnych warunków Organizator zastrzega sobie prawo odmowy 

podjęcia współpracy w ramach akcji „Na trasie korzyści z kartą paliwową”, co w szczególności 

dotyczy: 

a) Konsumentów, 

b) Podmiotów gospodarczych nie świadczących usług kurierskich, 

c) Podmiotów niespełniających kryteriów do udzielenia limitu kredytu kupieckiego, wymienionych 

w pkt. 5 poniżej. 

4. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik może zawrzeć umowę na następujących warunkach 

cenowych: 

• – cena oleju napędowego miles Diesel i miles Plus Diesel: 

- ustalona na podstawie notowań hurtowych PKN Orlen brutto z dnia dokonania transakcji i 

pomniejszona dodatkowo o 2 grosze/litr,  

lub 

- pomniejszona o rabat od ceny obowiązującej na stacji Organizatora w dniu dokonania 

transakcji w wysokości 20 groszy/litr; 

• - cena benzyny miles95, miles95/98 Plus pomniejszona o rabat od ceny obowiązującej na stacji 

Organizatora w dniu dokonania transakcji w wysokości 15 groszy/litr  

5. Uczestnik może otrzymać limit kredytu kupieckiego do 40 000 zł bez okazywania dokumentów 

finansowych, jeżeli spełnia następujące warunki: 

a) Uczestnik prowadzi działalność gospodarczą opisaną w pkt.1 co najmniej 6 m-cy i nie ma 

statusu działalności zawieszonej, 

b) Uczestnik nie figuruje w rejestrach dłużników, 

c) Uczestnik przedstawi Organizatorowi aktualne Oświadczenie majątkowe oraz podpisze weksel, 



 

 

d) W przypadku nie posiadania przez Uczestnika majątku, Organizator może odmówić przyznania 

kredytu kupieckiego lub zażądać poręczenia weksla przez inny podmiot/osobę, która taki 

majątek posiada.  

6. Terminy płatności i częstotliwość fakturowania ustalane będą indywidualnie z Przedstawicielem 

Handlowym Organizatora.  

7. Faktury przekazywane będą w formie elektronicznej (e-faktura) na zasadach przewidzianych w 

umowie o karty paliwowe Routex. 

8. Współpraca dotyczy jedynie obszaru Polski, transakcje poza granicami Polski są wykluczone z 

oferty.  

9. W celu podjęcia współpracy na warunkach innych niż wskazane powyżej, lub w przypadku nie 

spełnienia warunków wymienionych w pkt. 5, Uczestnik może poddać się pełnej ocenie kredytowej 

tj. przedstawić dokumenty finansowe za 2 ostatnie pełne lata rozliczeniowe oraz za rok bieżący 

zgodnie z obowiązującymi procedurami Organizatora – szczegóły zostaną przekazane Uczestnikowi 

przez Przedstawiciela Organizatora.  

 

III. REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej można przesyłać mailowo na adres 

karty@circlekeurope.com lub listownie na adres Organizatora: Circle K Polska Sp. z o.o., ul. 

Puławska 86, 02-603 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Na trasie korzyści z karta paliwową” w 

okresie trwania Akcji Promocyjnej 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, przy czym 

zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Akcji 

Promocyjnej. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.circlek.pl oraz 

będą dostępne w siedzibie Organizatora. 

2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Akcją Promocyjną mają jedynie charakter 

informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Akcją Promocyjną podlegają rozstrzygnięciu przez 

właściwe sądy powszechne. 



 

 

4. Akcja Promocyjna, 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 Akcji Promocyjnej, jest dostępny przez czas trwania Akcji Promocyjnej, 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 Akcja Promocyjna nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października 2021 roku. 


