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Regulamin Promocji „ZATANKUJ 300 LITRÓW ON, A OTRZYMASZ BON O WARTOŚCI 20 ZŁ” 

zwany dalej „Regulaminem” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad akcji promocyjnej „ZATANKUJ 300 

LITRÓW ON, A OTRZYMASZ BON O WARTOŚCI 20 ZŁ” (dalej jako: „Promocja”), warunków 

uczestnictwa w Promocji oraz warunków korzystania z promocyjnych warunków sprzedaży oleju 

napędowego (ON) nabywanego przez Uczestnika Promocji w okresie jej obowiązywania. 

2. Organizatorem Promocji jest AGROAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa z siedzibą w miejscowości Nowa Wieś Mała, adres: Nowa Wieś Mała 27B, 49-200 

Grodków, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000820223, REGON: 530549632, NIP: 

7530010984, zwana dalej „Organizatorem”.  

3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stacji paliw położonej 

przy ul. Sienkiewicza 45 w Grodkowie (49-200), zwanej dalej: „Stacją paliw”. 

4. Regulamin zostanie ogłoszony na stronie internetowej: 

http://www.agroas.pl/multimedia/regulaminy-loterie-konkursy i będzie stanowić jedyny wiążący 

dokument regulujący zasady przeprowadzenia Promocji. Wszelkie inne materiały informacyjne, 

w tym reklamowe i marketingowe, mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić 

podstawy roszczeń.  

§ 2. ZASADY PROMOCJI 

1. Promocja trwa od dnia 01 czerwca 2020 r.  do odwołania.  

2. Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia Promocji w każdym czasie. W takim wypadku 

Promocja kończy się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej: 

http://www.agroas.pl/multimedia/regulaminy-loterie-konkursy. 

3. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba 

fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, która w okresie obowiązywania Promocji spełni wymogi 

wzięcia udziału w Promocji. 

4. Warunkami udziału w Promocji są: 

a. zakup przez Uczestnika w okresie trwania Promocji oleju napędowego (ON) w ilości 

co najmniej 300 l (trzysta litrów) w ramach jednej transakcji, 

b. dokonanie płatności za zakupiony olej napędowy (ON) w formie gotówkowej lub kartą 

płatniczą lub za pomocą systemu płatności mobilnych lub za pomocą kart flotowych UTA 

lub DKV bezpośrednio po zatankowaniu.  

5. W przypadku nabycia nieznacznie mniejszej ilości oleju napędowego (ON) niż wskazana w ust. 4 

pkt a powyżej, w ramach jednej transakcji, warunki udziału w Promocji może określić sprzedawca 

Stacji paliw. W takiej sytuacji należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą. 
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6. W Promocji nie mogą brać udziału: klienci Stacji paliw, których obowiązują umowy na zakup oleju 

napędowego (ON) zawarte z Organizatorem, klienci korzystający z innych niż UTA lub DKV kart 

flotowych, a także klienci dokonujący płatności na podstawie innej niż paragon lub faktura VAT. 

7. Uczestnik spełniający warunki udziału w Promocji otrzymuje bon o wartości 20 zł (dwadzieścia 

złotych), dalej jako: „Bon” do wykorzystania podczas zakupów w sklepie oraz w restauracji 

znajdujących się na Stacji paliw. Bon (oryginalny, czytelny i ważny) może zostać wykorzystany 

przez osobę, która go okaże na zakup towaru znajdującego się w aktualnym asortymencie sklepu 

lub restauracji – z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholu. W razie powszechnego 

obowiązywania ograniczeń w działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie serwowania 

posiłków, Organizator może ograniczyć formy realizacji bonu stosownie do tych ograniczeń 

i bieżącej sytuacji. Gdy wartość towaru przekroczy wartość Bonu, Uczestnik jest zobowiązany 

do pokrycia różnicy cenowej. 

8. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Bonu po jego wydaniu, duplikaty nie będą 

wydawane, a Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Uczestnikowi 

nie przysługują również żadne roszczenia w przypadku niewykorzystania Bonu.  

9. Nabycie wielokrotności ilości oleju napędowego ON (wielokrotności 300 l) w ramach jednej 

transakcji uprawnia do otrzymania więcej niż jednego Bonu. Oznacza to, że jednorazowe nabycie 

np. 600 l oleju napędowego (ON) uprawnia do otrzymania dwóch bonów o wartości 20 zł każdy. 

Nabycie 450 l oleju napędowego (ON)  nie uprawnia do otrzymania 1,5-krotności Bonu. 

10. Bon jest ważny i może zostać wykorzystany w terminie 30 dni od momentu jego otrzymania. 

W przypadku niewykorzystania Bonu w powyższym terminie, Bon wygasa.  

11. Bon jest jednorazowy i może zostać wykorzystany przez Uczestnika tylko jeden raz. 

12. Posiadaczowi Bonu nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości Bonu w formie 

ekwiwalentu pieniężnego. 

13. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 

14. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie skorzystania z Promocji w imieniu 

Uczestnika przez osoby do tego nieuprawnione. 

15. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora ani z innymi rabatami. 

§ 3.  REKLAMACJE 

1. Reklamacje  związane z przeprowadzeniem Promocji należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail: 

stacja.paliw@agroas.pl w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia Promocji.  

2. Zgłoszenie reklamacyjne związane z przeprowadzeniem Promocji powinno zawierać imię 

i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail 

oraz telefon kontaktowy, a także dokładny opis przyczyny i okoliczności stanowiących podstawę 

do zgłoszenia reklamacji.  

3. Organizator lub inny podmiot działający na zlecenie Organizatora rozpatrują reklamację związaną 

z przeprowadzeniem Promocji, a następnie o jej wynikach informują osobę zgłaszającą reklamację 

w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. 
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§ 4.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z Promocją 

jest AGROAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 

w miejscowości Nowa Wieś Mała, adres: Nowa Wieś Mała 27B, 49-200 Grodków, dla której akta 

rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000820223, REGON: 530549632, NIP: 7530010984 (Organizator), 

adres poczty elektronicznej: stacja.paliw@agroas.pl. Administrator (Organizator) wyznacza 

również Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie p. Bożeny Krawczuk, z którym można 

kontaktować się elektronicznie: iod@agroas.pl lub pisemnie: Nowa Wieś Mała 27B, 49-200 

Grodków.  

2. Dane osobowe Uczestników, podane przez nich dobrowolnie podczas składania reklamacji, będą 

przetwarzane przez Administratora w następującym celu: w zakresie, w jakim jest to niezbędne 

w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, rozpatrzenia 

reklamacji – podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

do czasu wygaśnięcia tych roszczeń. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację 

wskazanych w ust. 2 celów.  

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Administratora Uczestnik ma: 

a. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania,  

b. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli Uczestnik 

uzna, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem.  

5. Uczestnik może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 4 pkt a-b poprzez przesłanie 

stosownego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub na adres  

e -mail: stacja.paliw@agroas.pl lub iod@agroas.pl. 

6. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartej wyłącznie 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołującej skutki prawne 

lub w podobny sposób wpływającej na Uczestnika. 

7. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, znajdujących się poza 

obszarem EOG. 

§ 5.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją treści Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji bez podania 

przyczyny, w szczególności zmiany Regulaminu w zakresie ilości oleju napędowego (ON), której 

nabycie daje możliwość otrzymania Bonu.  

3. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej 

Organizatora:http://www.agroas.pl/http://www.agroas.pl/multimedia/regulaminy-loterie-

konkursy z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej trzy dni kalendarzowe. Powyższe 

postanowienie nie wpływa na możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji przez 

Organizatora, o którym mowa w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze i drugie.   
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