REGULAMIN PROMOCJI
„ Promocja zimowa”
(dalej: „Regulamin”)
1.

NAZWA PROMOCJI

Promocja prowadzona jest pod nazwą „Promocja zimowa” (dalej: „Promocja”).

2.

ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem Promocji jest Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku,
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego

Rejestru

Sądowego,

pod

numerem

KRS:

0000028860,

NIP:

774-00-01-454,

kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł (dalej: „Organizator”).

3.

ZASIĘG PROMOCJI

Promocja przeprowadzana jest na terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej na oznakowanych

odpowiednimi materiałami reklamowymi dotyczącymi Promocji stacjach paliw, funkcjonujących pod
marką ORLEN (dalej: „Stacje Paliw”). Szczegółowa lista Stacji Paliw ORLEN, biorących udział
w Promocji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4.

CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja trwa od 4 stycznia 2017 roku od godziny 0:00 do 26 lutego 2017 roku do godziny 23:59
(dalej: „Czas Trwania Promocji”).

5.

PROGRAM VITAY - DEFINICJE

5.1.

Program VITAY to program lojalnościowy dla klientów Stacji Paliw działających pod marką
ORLEN, biorących udział w Programie VITAY, oznakowanych logo VITAY, którego regulamin
(zwany dalej: „Regulaminem Programu VITAY”) dostępny jest: pod adresem www.vitay.pl
i na Stacjach Paliw.

5.2.

Wyrażenia pisane z wielkiej litery, a nie zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, zostały
zdefiniowane w Regulaminie Programu VITAY.

5.3.

Szczegółowe warunki dotyczące przystąpienia i uczestnictwa w Programie VITAY znajdują się
w Regulaminie Programu VITAY, dostępnym zgodnie z pkt 5.1 powyżej.
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6.

UCZESTNIK PROMOCJI

6.1.

Uczestnikiem Promocji na warunkach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem pkt. 6.2.
poniżej,

może

być

każda

pełnoletnia

osoba

fizyczna

posiadająca

zdolność

do czynności prawnych w świetle prawa polskiego, będąca Uczestnikiem Programu VITAY,
w rozumieniu Regulaminu Programu VITAY lub która stanie się nim najpóźniej przed
dokonaniem transakcji dotyczącej zakupu Zestawu Promocyjnego, na zasadach określonych
w ust. 7 poniżej (dalej: „Uczestnik”).
6.2.

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu w całości i zobowiązaniem się do jego przestrzegania, jak również potwierdzeniem,
iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, które uprawniają
go do udziału w Promocji.

7.

ZASADY PROMOCJI

7.1.

W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który w Czasie Trwania Promocji dokona na Stacji
Paliw zakupu jednego z Zestawów Promocyjnych, o których mowa w pkt 7.2. poniżej.

7.2.

Zestaw Promocyjny stanowi zakup w ramach tej samej transakcji płatniczej (na jednym
dowodzie zakupu):
a) minimum 25 (słownie: dwudziestu pięciu) litrów jednego rodzaju paliwa na Stacji Paliw oraz
jednocześnie 1 (słownie: jednego) zimowego płynu do spryskiwaczy ORLEN o pojemności 4
(słownie:

czterech)

litrów,

z

listy

stanowiącej

Załącznik

nr

2

do

Regulaminu;

albo
b) minimum 25 (słownie: dwudziestu pięciu) litrów jednego rodzaju paliwa na Stacji Paliw oraz
jednocześnie Programu Premium lub Perfect myjni automatycznej znajdującej się na Stacji
Paliw.
Lista Stacji Paliw ORLEN na których możliwy jest zakup wskazanych w pkt b) powyżej programów
myjni automatycznej stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
7.3.

W skład Zestawu Promocyjnego mogą wejść następujące rodzaje paliw dostępne na Stacjach
Paliw: Eurosuper 95, ON Ekodiesel, SuperPlus 98, VERVA 98, VERVA ON, autogaz (LPG).

7.4.

Przed dokonaniem płatności za zakup Zestawu Promocyjnego, Uczestnik ma obowiązek
okazania Karty VITAY kasjerowi Stacji Paliw.

7.5.

Płatność za zakup Zestawu Promocyjnego może być dokonana przez Uczestnika w formie:
gotówki lub za pomocą bankowej karty płatniczej lub Blikiem lub też za pomocą kart: FLOTA,
BIZNESTANK, UTA, DKV, WOG, RED, a także w sposób określony w odrębnych umowach
zawartych przez Organizatora z podmiotami realizującymi transakcje bezgotówkowe.

7.6.

Zgodnie z Promocją Uczestnik dokonujący zakupu Zestawu Promocyjnego, w ramach jednej
transakcji płatniczej (na jednym dowodzie zakupu), otrzymuje 990 Punktów VITAY, które
zostaną dodane do Salda Punktowego przypisanego do Głównej Karty VITAY Uczestnika,
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niezwłocznie po dokonaniu płatności. Zakup Zestawu Promocyjnego nie skutkuje naliczeniem
Punktów VITAY innych niż te, o których mowa w pkt 7.6 powyżej.
7.7.

Zakup Zestawu Promocyjnego nie może być połączony z jednoczesną realizacją przez
Uczestnika rabatu na paliwo, stanowiącego Prezent w rozumieniu Regulaminu Programu
VITAY oraz kuponów promocyjnych wydawanych w ramach Programu VITAY, związanych
z naliczaniem dodatkowych Punktów VITAY.

8.

NAGRODY

8.1.

Punkty, o których mowa w pkt 7.6 powyżej mogą być niezwłocznie, z zastrzeżeniem pkt 8.2.
oraz pkt 8.4 poniżej, wymienione przez Uczestnika na dowolny Prezent z oferty Programu
VITAY, a w szczególności na Prezent w postaci hot doga standard albo kawy standard
o pojemności 210 ml albo innego wybranego napoju gorącego (dalej: „Nagroda”), wskazanego
na liście Nagród. Lista Nagród stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

8.2.

W przypadku wymiany Punktów, o których mowa w pkt 7.6 powyżej na Nagrody, do odbioru
Nagrody uprawniony jest Uczestnik Zarejestrowany, który okaże Główną Kartę VITAY zgodnie
z Regulaminem Programu VITAY.

8.3.

Odbiór Nagrody jest realizowany w ramach oddzielnej, od zakupu Zestawu Promocyjnego,
transakcji.

8.4.

Stacje Paliw, na których można odebrać Nagrodę w postaci hot doga standard lub kawy
standard o pojemności 210 ml lub innego napoju gorącego oraz te Stacje Paliw, na których
można odebrać wyłącznie hot doga standard wskazane i rozróżnione zostały w Załączniku nr 1
do Regulaminu. Dostępność poszczególnych Nagród określa aktualna oferta poszczególnych
Stacji Paliw.

8.5.

Zakup wielokrotności Zestawów Promocyjnych uprawnia Uczestnika do odbioru odpowiedniej
liczby Nagród, równej iloczynowi zakupionych Zestawów Promocyjnych i 990 Punktów VITAY.

9.

SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

9.1.

Reklamacje związane z przebiegiem Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników
w dowolnej formie, w szczególności zaś na piśmie i wysłane na adres: PKN ORLEN S.A.
ul. Bielańska 12; 00-085 Warszawa z dopiskiem: „Promocja zimowa”.

9.2.

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające udzielenie Uczestnikowi odpowiedzi: imię
i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej lub numer
telefonu, miejsce i datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji i treść
żądania. Podanie numeru Karty VITAY usprawni proces reklamacyjny.

9.3.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie, pocztą
elektroniczną lub telefonicznie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
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10.

DANE OSOBOWE

10.1. Administratorem danych osobowych Uczestników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922, dalej:
„Ustawa”), jest Organizator - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, przy
ul. Chemików 7. Podanie danych osobowych, o których mowa ust. 9 pkt 9.2. jest dobrowolne,
aczkolwiek

niezbędne

do

rozpatrywania

reklamacji

przez

Organizatora

zgodnie

z postanowieniami Regulaminu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych i ich poprawiania w każdym czasie.
10.2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Programu VITAY odbywa się na zasadach
określonych w Ustawie oraz Regulaminie Programu VITAY.

11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Treść

Regulaminu

jest

dostępna

na

stronie

internetowej

vitay.pl

oraz w biurze Organizatora pod adresem: PKN ORLEN S.A. ul. Bielańska 12; 00-085
Warszawa, jak również na Stacjach Paliw.
11.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
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