
Regulamin korzystania z Subskrypcji 

I. WSTĘP 

Zamawianie i realizacja Usługi Subskrypcji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej 

oraz Konta Internetowego.  

Kupony w ramach programu lojalnościowego AMIC CLUB mogą upoważniać ich okaziciela do odbioru 

towarów lub usług w ramach Usługi Subskrypcji, która obejmuje cykliczną sprzedaż towarów lub usług 

zgodnie z wybranym Planem Subskrypcyjnym i jest świadczona na rzecz Uczestnika Zarejestrowanego 

na zasadach opisanych poniżej. 

II. DEFINICJE 

Do niniejszego regulaminu zastosowanie mają definicje zawarte w Regulaminie AMIC CLUB oraz 

poniższe: 

Subskrypcja – usługa świadczona przez Organizatora na rzecz Uczestnika Zarejestrowanego, 

obejmująca cykliczną sprzedaż wybranych przez Organizatora towarów lub usług na rzecz Uczestnika 

Zarejestrowanego, zgodnie wybranym Planem Subskrypcyjnym, w oparciu o Kupony dostępne na 

Koncie Internetowym oraz w Aplikacji Mobilnej. 

Zamówienie – oświadczenie woli Uczestnika Zarejestrowanego o przyjęciu oferty Organizatora w 

zakresie świadczenia Subskrypcji zgodnie z wybranym Planem Subskrypcyjnym, wyrażone przez 

Uczestnika Zarejestrowanego w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na 

Koncie Internetowym, a także w Aplikacji Mobilnej lub w innej, zorganizowanej przez Organizatora, 

formie. Organizator rozpoczyna świadczenie Subskrypcji na rzecz Uczestnika Zarejestrowanego po 

otrzymaniu Zamówienia.  

Plan Subskrypcyjny – wskazany na Koncie Internetowym oraz w Aplikacji Mobilnej plan określający 

kategorię i liczbę towarów lub usług zamawianych w ramach Subskrypcji oraz okres i częstotliwość, z 

jaką możliwy jest odbiór towarów lub usług na Stacjach Paliw, jak również wysokość opłaty 

subskrypcyjnej. 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Subskrypcja jest świadczona przez Organizatora na rzecz Uczestników Zarejestrowanych za 

pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub Konta Internetowego. W ramach Subskrypcji Organizator 

umożliwia Uczestnikom Zarejestrowanym złożenie Zamówienia przez wybór Planu 

Subskrypcyjnego. 

2. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z Regulaminem AMIC CLUB, 

pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego regulaminu. 

3. Jeden Uczestnik Zarejestrowany może w danym czasie zamówić tylko jedną Subskrypcję dla danego 

towaru lub usługi, niezależnie od liczby posiadanych Kart.  

 

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ WARUNKI SUBSKRYPCJI 

1. Składając Zamówienie Uczestnik Zarejestrowany musi dokonać wyboru Planu Subskrypcyjnego w 

treści formularza, zaznaczając w Aplikacji Mobilnej lub na Koncie Internetowym rodzaj zamawianej 

Subskrypcji. Wraz ze złożeniem Zamówienia przez Uczestnika Zarejestrowanego, dochodzi do 

zawarcia umowy Subskrypcji.  

2. Po złożeniu Zamówienia i jego opłaceniu przez Uczestnika Zarejestrowanego, na Koncie 

Internetowym oraz w Aplikacji Mobilnej zostają zapisane Kupony uprawniające do odbioru 

towarów lub usług na Stacjach Paliw w ramach Subskrypcji. W celu odbioru towaru lub usługi na 



Stacji Paliw, Uczestnik Zarejestrowany winien okazać przy kasie Stacji Paliw swoją Kartę AMIC Club. 

Subskrypcja obowiązuje przez okres wskazany w Planie Subskrypcyjnym. 

3. Organizator może dokonywać modyfikacji Planów Subskrypcyjnych, w tym opłat subskrypcyjnych, 

na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a także przeprowadzać i odwoływać akcje 

promocyjne.  

4. Zamówiony i opłacony Plan Subskrypcyjny ma pierwszeństwo przed innymi promocjami i się z nimi 

nie łączy. 

 

V. ROZLICZENIA  

1. Warunkiem złożenia Zamówienia na korzystanie z usługi Subskrypcji jest posiadanie statusu 

Uczestnika Zarejestrowanego 

2. Opłata za korzystanie z Subskrypcji jest pobierana z salda punktowego Konta Internetowego w 

ramach programu AMIC CLUB. Opłata pobierana jest niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.  

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 powyżej jest bezzwrotna: Organizator nie zwraca Punktów z tytułu 

niewykorzystania Subskrypcji w części ani w całości. 

 

VI. NADUŻYCIA 

1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Zarejestrowanego zasad korzystania z Usługi Subskrypcji 

lub niezgodnego z prawem lub nieuczciwego korzystania z Usługi Subskrypcji,  Organizator może 

zablokować lub wykluczyć takiego Uczestnika Zarejestrowanego z Programu lub uniemożliwić mu 

korzystanie z Usług Subskrypcji. 

2. W przypadku wykluczenia Uczestnika Zarejestrowanego z Programu z powodu naruszenia przez 

niego regulaminu AMIC CLUB, niniejszego regulaminu, lub innego obowiązującego i mającego 

zastosowanie regulaminu lub przepisu prawa, Uczestnikowi Zarejestrowanemu nie przysługuje 

zwrot opłaty subskrypcyjnej w pozostałej do wykorzystania na dzień rozwiązania umowy części. 

 

VII. ZMIANA ZASAD KORZYSTANIA Z SUBSKRYPCJI, ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA SUBSKRYPCJI 

PRZEZ ORGANIZATORA 

1. Organizator może zmienić niniejszy regulamin korzystania z Subskrypcji. 

2. Organizator może wprowadzać zmiany w Planach Subskrypcyjnych, w tym zmieniać wysokość 

opłaty subskrypcyjnej, wycofywać Plany Subskrypcyjne i dodawać nowe.  

3. Zmiany w Planach Subskrypcyjnych nie dotyczą Subskrypcji już aktywnych na dzień wprowadzenia 

zmiany. 

4. W przypadku wycofania danego Planu Subskrypcyjnego Organizator zapewni Uczestnikom 

Zarejestrowanym możliwość korzystania z Subskrypcji do końca jej okresu ważności. Uczestnik 

Zarejestrowany, który po wycofaniu danego Planu Subskrypcyjnego chce skorzystać z Subskrypcji 

według innego Planu, powinien złożyć nowe Zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6.12.2022 i obowiązuje do odwołania. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu Programu AMIC CLUB. 


