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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „EXTRA LATO” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

Akcja Promocyjna pod nazwą „EXTRA LATO” (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 prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski, na stacjach paliw CIRCLE K, 

których aktualna lista znajduje się pod adresem www.circlek.pl  (zwane dalej: „Stacje Paliw”). 

 

II. OKRES OBOWIĄZYWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 07 lipca 2022 roku (godz. 0:00:00) do dnia 

31 sierpnia 2022 (godz. 23:59:59). 

 

III.WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ 
 

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

fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie następujące warunki: 

1) ukończyła 16 rok życia i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

2) jest członkiem programu lojalnościowego CIRCLE K EXTRA i dokończyła rejestrację do 

programu lojalnościowego CIRCLE K EXTRA, 

3) w czasie trwania Akcji Promocyjnej dokonała na Stacji Paliw zakupu produktów będących w 

ofercie danej Stacji Paliw, za wyjątkiem produktów określonych w treści ust. 11 poniżej (dalej 

jako „Produkty”), 

4) zarejestrowała transakcję określoną w pkt 4) powyżej za pośrednictwem identyfikatora 

programu lojalnościowego CIRCLE K EXTRA. 

2. W okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik za zakup co najmniej dwóch Produktów otrzyma 

rabat w wysokości 10 % (dziesięciu procent) wartości brutto zakupionych na Stacji Paliw Produktów 

(dalej jako „Rabat”). Wielopaki stanowią jeden Produkt.  

3. Organizator informuje, że Uczestnik nie ma możliwości uzyskania Rabatu w sposób inny niż 

określony w ust. 2 powyżej. 

4. Rabat nalicza się automatycznie, przed dokonaniem płatności za Produkty. 

5. Uzyskanie Rabatu i płatność za Produkty może nastąpić wyłącznie przy stanowisku kasowym na 

Stacji Paliw.  

6. Uczestnik, korzystając z Rabatu określonego niniejszym Regulaminem, nie może jedocześnie 
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korzystać z innych promocji dostępnych na Stacjach Paliw dotyczących Produktów, chyba że 

postanowienia regulaminów dotyczących tych promocji stanowią inaczej. 

7. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne. Przystępując do udziału w Akcji Promocyjnej 

Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji Promocyjnej określone w Regulaminie. 

8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi 

spełnić warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. 

9. W przypadku powzięcia przez pracownika Stacji Paliw, wątpliwości czy Rabat został uzyskany przez 

Uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega możliwość 

nieprzyznania Rabatu. 

10. Uczestnik nie może domagać się zamiany otrzymanego Rabatu na inne nagrody rzeczowe, jak 

również nie może domagać się wypłaty równowartości Rabatu w gotówce. 

11. Z Akcji Promocyjnej wyłączone są następujące produkty i usługi dostępne na Stacjach Paliw: alkohol 

za wyjątkiem piwa, wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty 

tytoniowe, produkty lecznicze oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, paliwa, AdBlue 

tankowane z przeznaczonych do tego celu dystrybutorów, usługi myjni, gry i zakłady oferowane 

przez Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000007411), karty 

przedpłacone, startery i doładowania do telefonów komórkowych, bilety, najem przyczep, usługi 

odkurzania. 

 

 

IV. REKLAMACJE 
 

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

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

Puławska 86, 02-603 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „EXTRA LATO”. 

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). 

 

V. 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 
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wątpliwości interpretacyjnych niniejszego Regulaminu, a także wydłużeniu okresu trwania Akcji 

Promocyjnej, 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 oraz na Stacjach Paliw objętych Akcją 

Promocyjną w terminie co najmniej 3 dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie. 

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 oraz w siedzibie Organizatora. 

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. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 07 lipca 2022 roku. 

http://www.circlek.pl/
http://www.circlek.pl/

