Regulamin Promocji „Zrób zakupy na bp i zgarnij rabat na paliwo ”
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem promocji „Zrób zakupy na bp i zgarnij rabat na paliwo ” („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 972086-54-31 („Organizator”).
1.2. Promocja prowadzona będzie w okresie od dnia 23/02/2022 do dnia 05/04/2022 roku.
1.3. Lista stacji paliw uczestniczących w promocji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
(„Stacje paliw”).
2. Zasady prowadzenia promocji
2.1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem promocji i która w okresie trwania Promocji
dokonała na Stacji Paliw zakupów wartości minimum 20 zł („Uczestnik”). Do wartości zakupów nie
wlicza się zakupów produktów alkoholowych, wyrobów tytoniowy, doładowań telefonów i usług
elektronicznych, farmaceutyków, produktów żywienia początkowego niemowląt, myjni, lotto, paliwa.
2.2. Uczestnik otrzyma w ramach transakcji spełniającej wymagania określone w pkt 2.1 kupon rabatowy
uprawniający do rabatu 10 gr/l na każdy litr zatankowanego paliwa: diesel ON Active, PB 95 Active,
Ultimate Diesel, Ultimate 98, LPG („Rabat”).
2.3. Rabat udzielany jest na jedno tankowanie na wszystkich stacjach paliw bp w Polsce, dokonane w
terminie ważności kuponu rabatowego tj w ciągu 21 dni od daty wydrukowania kuponu. W celu
skorzystania z Rabatu Uczestnik zobowiązany jest przekazać kupon rabatowy sprzedawcy w czasie
zapłaty za transakcje zakupu paliwa w ramach której chce skorzystać z Rabatu. W przypadku
jednorazowego tankowania więcej niż 60 litrów paliwa, Rabat zostanie udzielony w stosunku do 60
litrów paliwa.
2.4. Dla klientów korzystających z programu PAYBACK Rabat udzielany jest na podstawie karty
PAYBACK. Do skorzystania z Rabatu Uczestnik zobowiązany jest okazać tę samą kartę PAYBACK
którą okazywał przy płatności za zakupy w sklepie, które były podstawą do otrzymania kuponu
rabatowego.
2.5. Rabat nie jest udzielany osobom, którzy za zakup paliwa płacą kartą flotową lub dokonują płatności
przez konto lokalne.
2.6. Każdy Uczestnik ma prawo wielokrotnego udziału w Promocji. Uczestnik promocji nie może domagać
się zamiany Rabatu na jakikolwiek inny towar lub usługę, ani wypłaty jego równowartości w
pieniądzach.
2.7. Rabat, nie może być łączony z innymi rabatami i promocjami prowadzącymi do dalszego obniżenia
cen paliwa
3. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie,
listem poleconym, na adres Organizatora.
3.2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
3.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym przesłanym na adres podany w
reklamacji.
4. Dane osobowe.
4.1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Organizator. Kontakt
do Administratora: tel. (12) 881 40 00, e-mail: dane@bp.com.

4.2. Organizator będzie gromadził dane osobowe jedynie w przypadku zgłoszenia przez uczestnika
reklamacji. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu
Administratora jakim jest rozpatrzenie reklamacji związanych z prowadzoną Akcja promocyjną.
4.3. Uczestnikowi przysługują uprawnienia dostępu do swoich danych osobowych oraz sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych
osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia
postępowania reklamacyjnego.
4.4. Dane zgromadzone w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być ujawnione podmiotom
współpracującym z Organizatorem w zakresie rozpatrywania reklamacji Klientów.
4.5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny na rozpatrzenie reklamacji a po jego upływie
maksymalnie przez okres 5-ciu lat w celach archiwalnych.
5. Postanowienia końcowe.
5.1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stacjach bp oraz na stronie www.bp.pl.
5.2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji – lista stacji biorących udział w promocji.
Nazwa stacji

Miasto

Ulica

numer

ROGATKA

Kraków

Aleja 29-go Listopada

KAPELANKA

Kraków

Kapelanka

39B
2

SEZAM

Kraków

Malborska

1

ZAKOPIANKA

Kraków

Zakopiańska

107

ADAŚ

Kraków

Opolska

60

RĘKAWKA

Kraków

Pasternik

66

