REGULAMIN
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji pod hasłem „Promocja wiosenna” (zwanej dalej „Akcją
promocyjną”) jest BP Europa SE w Hamburgu, działającą na terenie Polski poprzez BP
Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Jasnogórskiej 1, 31-358
Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 345546, zarejestrowaną jako płatnik Podatku od Towarów i Usług
pod numerem NIP 972-086-54-31, kapitał zakładowy 639.875.370 €. wpłacony w całości.
2. Partnerem akcji jest Media Markt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000182119, o numerze NIP
1132470708, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000, 00 złotych działająca na rzecz
spółek z grupy Media Markt prowadzących placówki handlowe na terenie Polski (zwanych
dalej „Sklepy Media Markt”) oraz Media Saturn Online Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie
179, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403979, o numerze NIP 7010327611, o kapitale zakładowym w
wysokości 50.000, 00 złotych (zwana dalej „Partnerem”),
§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
1. Promocja prowadzona jest na wszystkich stacjach BP oraz Aral, znajdujących się na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Stacjami paliw”) oraz we wszystkich
sklepach Media Markt oraz w sklepie internetowym mediamarkt.pl, z zastrzeżeniem, że na
mediamarkt.pl tylko w opcji „odbiór w sklepie” i „płatność w sklepie” i z wyłączeniem
zakupów w Outlecie (dalej zwane „Sklepami Media Markt”).
2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 17 maja 2017r. do dnia 13
czerwca 2017 r., z zastrzeżeniem że Kupony CRM uprawniające do Rabatu w Sklepach
Media Markt będą wydawane na Stacjach Paliw do 31 maja 2017 r.
§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej
Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które wezmą
udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakupy, o których mowa w § 4 Regulaminu
(zwane dalej "Uczestnikami").
§4
Zasady Akcji promocyjnej
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1. W trakcie trwania Akcji promocyjnej 500 000 Uczestników, którzy jako pierwsi dokonają

jednorazowego zakupu produktów dostępnych w trakcie trwania Akcji promocyjnej w
Sklepach Media Markt o wartości co najmniej 50 zł otrzymają kupon z drukarki CRM z
unikatowym, jednorazowym kodem rabatowym, uprawniającym do otrzymania 15 gr rabatu
na tankowanie dowolnego paliwa na Stacjach Paliw.
2. Rabat udzielany będzie na 50 litrów paliwa tankowanego w ramach jednej transakcji.
Kupon można wykorzystać na dowolnej Stacji Paliw do dnia 04.07.2017 r.
3. Rabat nie jest udzielany Uczestnikom, którzy dokonują zapłaty za zakupione paliwo kartą
flotową lub dokonują płatności przez konto lokalne.
4. W trakcie trwania Akcji promocyjnej (do dnia 31 maja 2017 r do godz. 23 59) Klient, który
dokona jednorazowo zakupu dowolnego paliwa na Stacjach Paliw w ilości minimum 20
(słownie: dwadzieścia) litrów oraz użyje w czasie tej transakcji kartę PAYBACK, otrzyma
kupon z drukarki CRM na podstawie którego będzie uprawniony do otrzymania rabatu na
zakup produktów dostępnych w trakcie trwania Akcji promocyjnej w Sklepach Media Markt:
a) w wysokości 5% (słownie: pięć procent) jeżeli dokona zakupu produktów w Sklepie Media
Markt na kwotę do 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) lub
b) w wysokości 8% (słownie: osiem procent) na zakup produktów) jeżeli dokona zakupu
produktów w Sklepie Media Markt na kwotę powyżej 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące
złotych).
4. Kupon można wykorzystać w dowolnym sklepie Media Markt do dnia 13.06.2017 r
5. W przypadku wątpliwości co do autentyczności kuponu z drukarki CRM, sprzedawca
może zakwestionować jego poprawność i zatrzymać go do wyjaśnienia. Wyjaśnienie nastąpi
w trakcie maksymalnie dwóch dni roboczych, i polegać będzie na weryfikacji autentyczności
transakcji w bazie transakcyjnej Organizatora lub Partnera.
6. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości
kwoty udzielonego rabatu.
7. Uczestnik może korzystać z uprawnień wynikających z niniejszego regulaminu
wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w
regulaminie.
8. Kupon z drukarki CRM w celu oznaczenia Akcji promocyjnej będzie zawierał w treści
hasło Akcji promocyjnej „Elektryzująca promocja”.
9. Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami i
obniżkami cen w tym kodami rabatowymi.
§5
Odpowiedzialność
Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z
uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości
ceny produktu (paliwa nabywanego na Stacji Paliw lub towarów nabywanych w Sklepie
Media Markt) w dniu zakupu lub ceny obowiązującej w trakcie Akcji promocyjnej i po
odjęciu udzielonego rabatu (jeżeli Uczestnik z rabatu skorzystał), którego to produktu
promocyjnego roszczenie dotyczy.
§6
Reklamacje
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1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być
zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej
zakończenia na Stacji Paliw, na której Uczestnik dokonał zakupu albo pod adresem e-mail:
reklamacje@bp.comalbo pod numerem Infolinii 801 11 47 47 lub 22 558 00 42 (* opłata
zgodnie z taryfą operatora, Infolinia czynna w dni powszednie w godzinach 9:00 - 21:00).
2. Reklamacje składane w formie pisemnej lub w formie mailowej albo telefonicznie,
powinny zawierać dopisek/informację, że dotyczą Akcji promocyjnej „Elektryzujące rabaty”
oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię/skan (w
wypadku reklamacji składanych telefonicznie - dane identyfikacyjne) dowodu zakupu oraz
dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji.
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem
wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi
elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu
postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na
odpowiednio wybranej przez siebie drodze, w tym postępowania sądowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę
podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych
uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe
uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie
powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych
uniemożliwia doręczenie korespondencji.

§7
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest
Organizator.
2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu obsługi reklamacji oraz w celach
archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne
dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji promocyjnej „Promocja wiosenna” dostępny jest na stronie www.bp.pl
2. Warunkiem udziału w Akcji promocyjnej jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i
akceptacja jego postanowień.
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie
prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
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