Regulamin promocji „Ekstra punkty zawsze po drodze” („Regulamin”)

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem promocji „Ekstra punkty zawsze po drodze” („Promocja”) jest BP EUROPA SE z siedzibą w
Hamburgu, działająca na terenie Polski poprzez BP Europa SE Oddział w Polsce, wpisany do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 345546, NIP 972-086-54-31 („Organizator”).
1.2. Promocja prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 30.08.2017 roku do daty
wydania wszystkich ulotek, nie dłużej niż do dnia 26.09.2017 roku i polegać będzie na możliwości zbierania
dodatkowych punktów PAYBACK za zakupy na stacjach paliw prowadzonych pod szyldem BP oraz Aral.
2. Zasady prowadzenia promocji i wydania nagród.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która:
a. zatankowała min 20 l. dowolnego paliwa na stacji BP/Aral
b. zapoznała się z niniejszym Regulaminem promocji,
c. jest posiadaczem karty PAYBACK i w chwili dokonywania zakupu przekazała sprzedawcy kartę PAYBACK w
celu zarejestrowania na niej transakcji.
W czasie dokonywania transakcji z kartą PAYBACK na Stacjach Paliw, klientowi, który spełnia warunki określone w
punkcie 2.1. Regulaminu zostanie zaproponowany udział w niniejszej Promocji. Klient, który wyrazi chęć wzięcia
udziału w promocji, otrzymuje ulotkę z kuponami promocyjnymi określającą warunki przyznania w ramach
transakcji dodatkowych punktów PAYBACK i zawierającą kupony promocyjne.
Ilość dodatkowych punktów PAYBACK określona jest na kuponie promocyjnym.
W przypadku jednorazowego tankowania więcej niż 50 litrów paliwa, dodatkowe punkty zostaną naliczone za zakup
50 litrów paliwa.
Dodatkowe punkty za kupony promocyjne naliczane są tylko w sytuacji, w której kupony paliwowe wykorzystywane
są w określonej na ulotce promocyjnej kolejności.
Warunkiem otrzymania dodatkowych punktów PAYBACK jest zapłata za dokonaną transakcję oraz zeskanowanie
karty PAYBACK i kuponu promocyjnego.
Na Stacjach Paliw posiadających ofertę Wild Bean Cafe dodatkowymi punktami premiowane są zakupy w Wild
Bean Cafe określone na ulotce z kuponami promocyjnymi.
Uczestnik Promocji uprawniony jest do wielokrotnego udziału w Promocji, po spełnieniu warunków określonych na
ulotce z kuponami promocyjnymi.
Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystępując do udziału w promocji uczestnik potwierdza, że wyraża
zgodę na zasady promocji określone w Regulaminie.

3. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie, listem poleconym,
na adres Organizatora
Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania
Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym przesłanym na adres podany w reklamacji, w
terminie 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. Postanowienia końcowe:
4.1.
4.2.

4.3.

Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz
na stacjach BP u Kierownika stacji.
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania Promocji. Informacja o wydłużeniu Promocji
będzie ogłoszona na minimum tydzień (7 dni) przed jej zakończeniem w sposób przyjęty dla informacji o
rozpoczęciu i trwaniu Promocji.
Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w regulaminie.

