
 
 

 
 

REGULAMIN PROMOCJI „TANIE TANKOWANIE Z KARTĄ DRIVER CLUB” 

 

1. Organizatorem promocji „TANIE TANKOWANIE Z KARTĄ DRIVER CLUB” (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. Promocja skierowana jest do Klientów Organizatora, posiadających zarejestrowaną kartę Driver Club (dalej 
„Uczestnik”). Szczegóły programu Driver Club znajdują się na www.driverclub.pl. 

3. W ramach Promocji, Uczestnik dokonujący zakupu co najmniej 10 litrów dowolnego paliwa na stacji paliw 
AMIC ENERGY przy pomocy zarejestrowanej karty Driver Club, otrzyma od Organizatora kupon rabatowy na 
paliwo, który będzie zrealizowany przy okazji kolejnego zakupu paliwa na stacji paliw AMIC ENERGY. 

4. Kupon rabatowy w ramach Promocji uprawnia do następującej zniżki na zakup paliwa: -20gr/l dla paliw PRO; 
-10gr/l dla ON, Pb95 i Pb98; -3gr/l dla LPG. Zniżki rabatowe są wyrażone w kwocie brutto i są odliczane od 
ceny obowiązującej na dystrybutorze.  

5. W okresie obowiązywania Promocji, Uczestnik może otrzymać więcej niż jeden kupon rabatowy tj. otrzyma 
kupon za każdym razem, gdy spełni przesłankę wskazaną w ust. 3 powyżej. Kupon rabatowy zachowuje 
ważność przez okres 14 dni od dnia jego otrzymania przez Uczestnika. 

6. Kupon rabatowy zostanie zrealizowany automatycznie przy pierwszym kolejnym zakupie paliwa przez 
Uczestnika przy użyciu zarejestrowanej karty Driver Club, chyba że Uczestnik w okresie trwania Promocji 
dokona takiego pierwszego kolejnego zakupu paliwa w środę tj. w ramach promocji „Tanie Środotankowanie” 
– w takim wypadku rabaty nie sumują się, zaś kupon rabatowy w ramach Promocji zostanie zrealizowany 
automatycznie przy okazji kolejnego zakupu paliw przez Uczestnika, a Klient otrzyma dodatkowy jeden kupon 
rabatowy, który będzie zrealizowany automatycznie przy okazji kolejnego zakupu paliw przez Uczestnika. 

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, np. zniżkami flotowymi, ofertą dla rolników, z 
wyjątkiem promocji TIR. 

8. Promocja obowiązuje na wszystkich stacjach paliw AMIC ENERGY w Polsce, których lista wskazana jest pod 
adresem  https://amicenergy.pl/pl/stacje-paliw 

9. Promocja obowiązuje od dnia 03 listopada 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. lub do odwołania, co może 
nastąpić w szczególności poprzez usunięcie materiałów promocyjnych Promocji z terenu stacji paliw, przy 
czym wszystkie kupony rabatowe w ramach Promocji ostatecznie tracą ważność w dniu 21 grudnia 2020 r. 

10. AMIC POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zawieszenia, zmiany lub zakończenia Promocji „TANIE 
TANKOWANIE Z KARTĄ DRIVER CLUB” w każdym momencie bez podania przyczyn. Zmiany mogą dotyczyć w 
szczególności: listy stacji objętych promocją, wielkości rabatów, okresu trwania promocji i produktów/usług, 
których dotyczy promocja.  

11. 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.   

12. Niniejszy Regulamin dostępny jest na każdej objętej Promocją stacji paliw AMIC ENERGY oraz na stronie 
www.amicenergy.pl 
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