
1  

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ZBIERAJ LITRY Z EXTRA i KARTĄ 

FLOTOWĄ CIRCLE K – 20.02.2023” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

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

Akcja Promocyjna pod nazwą „ZBIERAJ LITRY Z EXTRA i KARTĄ FLOTOWĄ CIRCLE K – 

20.02.2023” (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. 

4. 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 20 lutego 2023 roku (godz. 0:00:00) do 

czasu odwołania Akcji Promocyjnej przez Organizatora i rozliczana jest kwartalnie, zgodnie z 

poniższym zestawieniem: 

1) I kwartał – od dnia 01 stycznia danego roku (godz. 0:00:00) do dnia 31 marca danego roku 

(godz. 23:59:59), 

2) II kwartał - od dnia 1 kwietnia danego roku (godz. 0:00:00) do 30 czerwca danego roku (godz. 

23:59:59), 

3) III kwartał - od dnia 1 lipca danego roku (godz. 0:00:00) do dnia 30 września danego roku 

(godz. 23:59:59), 

4) IV – kwartał - od dnia 1 października danego roku (godz. 0:00:00) do dnia 31 grudnia danego 

roku (godz. 23:59:59). 

 

III.WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba 
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fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie następujące warunki: 

1) ukończyła 18 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) wyraziła na rzecz Organizatora zgodę na otrzymywanie od Organizatora komunikacji, o 

której mowa w treści Art. 6 Regulaminu programu lojalnościowego CIRCLE K EXTRA 

dostępnego pod adresem: www.circlek.pl co najmniej za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej, 

4) w czasie trwania danego kwartału, określonego w treści Art. II powyżej, dokonała na Stacji 

Paliw zakupu paliwa w ilości określonej w ust. 2 poniżej i dokonała płatności za to paliwo za 

pomocą Karty Flotowej CIRCLE K (karta Circle K PRO lub Karta Routex wydana przez 

Circle K), za wyjątkiem karty Easy Card, 

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

programu lojalnościowego CIRCLE K EXTRA. 

2. W okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik, za każde zakupione 500 litrów paliwa w czasie 

trwania danego kwartału, otrzyma Bon Wartościowy CIRCLE K do wykorzystania za zakup towarów 

i usług na Stacjach Paliw w wysokości i na zasadach określonych w treści ust. 3 i 4 poniżej (dalej 

jako „Bon”) z zastrzeżeniem, że w ostatnim tygodniu danego kwartału maksymalna ilość litrów paliwa 

uprawniających do uzyskania Bonu wynosi 32.500,00. Litry zebrane w danym kwartale nie 

przechodzą na następny kwartał. 

3. Organizator wyda Uczestnikowi, który spełni warunki określone w ust. 1 i 2 powyżej Bon o wartości 

10,00 (dziesięć, 00/100) złotych. 

4. Bon zostanie udostępniony Uczestnikowi po spełnieniu przez tego Uczestnika warunków 

określonych w ust. 1 i 3 powyżej w ciągu maksymalnie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia, w 

którym Uczestnik uzyskał prawo do Bonu. Bon zostanie udostępniony Uczestnikowi za pomocą 

poczty elektronicznej na adres Uczestnika ustalony zgodnie z treścią art.. III ust. 1 pkt 3) niniejszego 

Regulaminu.  

5. Organizator informuje, że Uczestnik nie ma możliwości uzyskania Bonu w sposób inny niż określony 

w ust. 4 powyżej. 

6. Bon jest ważny przez okres do ostatniego dnia kwartału następującego bezpośrednio po kwartale, 

w którym Bon został udostępniony Uczestnikowi. 

7. Uczestnik w ramach jednej transakcji na Stacji Paliw może wykorzystać więcej niż jeden przyznany 

mu przez Organizatora Bon, przy czym Uczestnik może wykorzystać Bon wyłącznie w ramach jednej 

transakcji na Stacji Paliw. W przypadku, gdy wartość zakupionych w ramach jednej transakcji 

towarów i usług na Stacji Paliw będzie niższa niż wartość Bonu, pozostała wartość Bonu przepada. 

W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie wyższa niż wartość Bonu, Uczestnik 

zobowiązany jest dopłacić różnicę kartą płatniczą bądź gotówką.  

8. Realizacja Bonu odbywa się po poinformowaniu o chęci skorzystania z Bonu i po okazaniu Bonu 

sprzedawcy na Stacji Paliw, ale wyłącznie przed dokonaniem płatności za towary i usługi oraz przed 
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posłużeniem się przez Uczestnika identyfikatorem programu lojalnościowego CIRCLE K EXTRA.  

9. Wykorzystanie Bonu jest możliwe wyłącznie przy transakcjach rejestrowanych w kasach 

obsługowych Stacji Paliw.  

10. Wykorzystanie Bonu nie jest możliwe w przypadku płatności za zakupione przez Uczestnika towary 

i usługi za pomocą Kart Flotowych CIRCLE K, UTA, DKV, ROUTEX oraz Easy Card. 

11. Uczestnik może wykorzystać Bon na zakup wszelkich produktów i usług dostępnych na Stacji Paliw, 

za wyjątkiem: alkoholu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych 

lub rekwizytów tytoniowych, jak również produktów leczniczych oraz preparatów do początkowego 

żywienia niemowląt.  

12. Uczestnik, korzystając z Bonu, nie może jedocześnie korzystać z innych promocji dostępnych na 

Stacjach Paliw, chyba że postanowienia regulaminów dotyczących tych promocji stanowią inaczej. 

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

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

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

spełnić warunki zawarte w Regulaminie. 

15. W przypadku powzięcia przez pracownika Stacji Paliw, wątpliwości czy Bon został uzyskany przez 

Uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub wątpliwości co do jego 

autentyczności, Organizator zastrzega możliwość nieuznania Bonu przedstawionego przez 

Uczestnika. 

16. Uczestnik nie może domagać się zamiany otrzymanego Bonu na inne nagrody rzeczowe, jak również 

nie może domagać się wypłaty równowartości Bonu w gotówce lub w punktach CIRCLE K EXTRA. 

 

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 „Zbieraj litry z EXTRA i KARTĄ FLOTOWĄ 

CIRCLE K”. 

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 
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1. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Akcji Promocyjnej w dowolnym momencie ze 

skutkiem na koniec wskazanego przez Organizatora kwartału. O zakończeniu Akcji Promocyjnej 

Organizator poinformuje Uczestnika w sposób określony w treści ust. 2 poniżej oraz za pomocą 

poczty elektronicznej na adres Uczestnika ustalony zgodnie z treścią Art. III ust. 1 pkt 3) niniejszego 

Regulaminu. Organizator poinformuje Uczestnika o zakończeniu Akcji Promocyjnej z co najmniej 

czternastodniowym wyprzedzeniem. 

2. 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, 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. 

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

informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

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

sądy powszechne. 

5. 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.). 

6. 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. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy 

Kodeks cywilny. 

8. Niniejsza Akcja Promocyjna nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

9. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 20 lutego 2023 roku. 

10. Zakup paliwa dokonany w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku uprawnia do uzyskania Rabatu w 

wysokości i na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, przy czym wydanie Bonów nastąpi 

w terminie 14 dni roboczych od dnia określonego w ust. 9 powyżej.  
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