
REGULAMIN PROMOCJI „DODATKOWY RABAT FLOTOWY W CIESZYNIE”  

 

1. Organizatorem promocji „DODATKOWY RABAT W CIESZYNIE” (dalej 
„Promocja”) jest spółka AMIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029096, 
NIP: 5271711106, wysokość kapitału zakładowego: 48.219.100,00 zł, 
prowadząca sieć stacji paliw AMIC ENERGY na terytorium Polski (dalej 
„Organizator”). 

2. W ramach Promocji, Organizator umożliwia klientom flotowym Organizatora 
skorzystanie z dodatkowego rabatu na paliwa na stacjach paliw Organizatora w 
Cieszynie.  

3. Promocja obowiązuje na dwóch stacjach paliw AMIC ENERGY w Cieszynie przy 
ul. Granicznej 50 oraz ul. Granicznej 55 . 

4. Promocja polega na tym, że do przysługującego klientowi rabatu w ramach 
standardowej oferty (zgodnie z umową o korzystanie z karty flotowej AMIC Fleet 
Card) doliczany będzie dodatkowy rabat w wysokości 3 gr brutto. 

5. W Promocji nie mogą brać udziału klienci, którym przyznano inny dodatkowy rabat 
na stacjach paliw wskazanych w punkcie 3 powyżej, ani klienci którym w umowie 
o korzystaniu z kart flotowych AMIC nie przewidziano jakiegokolwiek rabatu na 
stacjach paliw wskazanych w punkcie 3 powyżej. 

6. Promocja obowiązuje od dnia 01-02-2020 r. do dnia 31-07-2020 r. lub do 
odwołania, co może nastąpić w szczególności poprzez usunięcie materiałów 
promocyjnych Promocji z terenu stacji paliw. 

7. Promocją objęte są następujące paliwa: PB95, PB95 AMIC PRO, Olej Napędowy, 
Olej Napędowy AMIC PRO, LPG. PB98 

8. Uczestnik Promocji może z niej korzystać wielokrotnie w okresie obowiązywania 
Promocji.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia, zmiany lub zakończenia 
Promocji w każdym momencie bez podania przyczyn. Zmiany mogą dotyczyć w 
szczególności: listy stacji objętych Promocją, okresu trwania Promocji i 
produktów/usług, których dotyczy Promocja.  

10. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres: AMIC POLSKA Sp. z o.o., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni, 
zaś decyzja w tym zakresie będzie ostateczna.   

11. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stacjach paliw AMIC ENERGY objętych 
Promocją oraz na stronie www.amicenergy.pl 

      

http://www.amicenergy.pl/

