„TANIE ŚRODOTANKOWANIE z zarejestrowaną kartą AMIC Club” – regulamin
promocji
I.

Organizator
1) Promocja „TANIE ŚRODOTANKOWANIE z zarejestrowaną kartą AMIC Club” (zwana dalej „Promocją”)
organizowana jest przez AMIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000029096, NIP: 5271711106, o kapitale zakładowym: 48.291.100,00 złotych.

II.

Czas i miejsce trwania promocji
1) Promocja rozpoczyna się 02 czerwca 2020 r. i trwa w każdą kolejną środę tygodnia, przez całą dobę, do
odwołania, przez co rozumie się usunięcie materiałów reklamowych dotyczących Promocji ze stacji, stron
internetowych należących do Organizatora Promocji oraz jego mediów społecznościowych z wyłączeniem
środy 29.06.2022r.
2) Promocją objęte są wszystkie (116) stacje paliw AMIC ENERGY na terytorium Polski.

III.

Warunki, przedmiot i przebieg promocji
1) Promocją objęte są wszystkie rodzaje paliw dostępne na danej stacji (Pb95, Pb98, Pb95 Pro, ON, ON Pro
oraz LPG).
2) Promocja jest skierowana tylko do klientów stacji paliw AMIC ENERGY, którzy posiadają zarejestrowaną
kartę AMIC Club w ramach programu lojalnościowego Organizatora. Promocją nie są objęte transakcje
dokonywane przy pomocy niezarejestrowanej karty AMIC Club.
3) Organizator Promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane tankowaniem do
wadliwych zbiorników lub nie posiadających stosownych atestów. Ewentualna odpowiedzialność za te
szkody spoczywa na Uczestniku Promocji.
4) Celem Promocji jest zaoferowanie klientom z zarejestrowaną kartą AMIC Club korzystniejszych warunków
zakupu paliw.

IV.

Przedmiot i przebieg promocji
1) Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu paliw wskazanych w art III powyżej w obniżonej cenie.
2) Wartość obniżki brutto wynosi:
- 20gr dla paliw: Pb95Pro, ONPro
- 10gr dla paliw: ON, Pb95, Pb98
- 3 gr dla LPG.
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany wartości obniżki w dowolnym momencie trwania Promocji,
o czym poinformuje najpóźniej w dniu poprzedzającym środę poprzez opublikowanie nowego Regulaminu.
3) Cena komunikowana na pylonie cenowym obowiązuje dla wszystkich klientów stacji paliw AMIC ENERGY.
Obniżka ceny będąca przedmiotem Promocji, jest udzielana przy kasie, po zeskanowaniu zarejestrowanej
karty AMIC Club.
4) Uczestnikom Promocji nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości obniżki w pieniądzu jak również
roszczenie o zamianę czy przeniesienie na jakiekolwiek inne towary lub usługi.
5) Promocja nie łączy się z innymi promocjami na paliwa, między innymi rabatami przysługującymi
użytkownikom kart lojalnościowych AMIC Club oraz kart flotowych AMIC Fleet Card, DKV, UTA, Licard
International oraz E100.
6) W przypadku, kiedy Klient ma na karcie AMIC Club wykupiony rabat wyższy niż oferowany w niniejszej
Promocji, Klientowi zostanie przyznany rabat wyższy. Rabaty nie łączą się ani nie sumują.

V.

Postanowienia końcowe, Reklamacje
1) Wszelkie reklamacje i uwagi związane z Promocją należy zgłaszać do AMIC POLSKA na piśmie (na adres:
Biuro Obsługi Klienta, AMIC POLSKA sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa) w terminie 30 dni od
daty zakupu wraz z dokładnym opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem.
2) Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu.

3)
4)

5)

Przystępując do promocji, uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się
przestrzegać jego postanowień.
Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja
powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. W
wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu AMIC POLSKA
zastrzega sobie prawo do interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości, co do stosowania
regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do AMIC POLSKA o dokonanie właściwej
wykładni jego postanowień. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Organizator promocji oświadcza, że nie zbiera, nie przetwarza i nie przekazuje osobom trzecim danych
osobowych klientów korzystających z Promocji.

