REGULAMIN PROMOCJI
„Kup 200 litrów ON z zarejestrowaną kartą DC i odbierz kupon na 12zł”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Kup
200 litrów ON z zarejestrowaną kartą DC i odbierz kupon na 12zł” (dalej „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest AMIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 58, 00-876
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029096, NIP: 527-17-11-106,
kapitał zakładowy: 48.291.100,00 PLN („Organizator”).
3. Promocja przeprowadzana będzie na stacjach paliw Organizatora prowadzonych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej pod marką „AMIC Energy” wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu („Stacje objęte Promocją”).
4. Promocja będzie obowiązywać od dnia 06.10.2020 r., do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany terminu, w szczególności godziny rozpoczęcia oraz zakończenia Promocji, co z wyprzedzeniem zostanie
opublikowane w Regulaminie. Zakończenie Promocji może nastąpić w dowolnym czasie bez konieczności
podawania powodu takiej decyzji, w szczególności poprzez usunięcie materiałów Promocji ze Stacji objętych
Promocją.
5. Promocja jest otwarta dla wszystkich klientów Stacji objętych Promocją (dalej „Uczestników”), którzy
posiadają zarejestrowaną kartą Driver Club.

II. WARUNKI PROMOCJI
1. Promocją objęte są wyłącznie oleje napędowe dostępne na stacjach paliw AMIC Energy.
2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest jednorazowe zatankowanie minimum 200 litrów ON lub ON Pro.
Każdy Uczestnik, który dokona zakupu min. 200l paliwa ON lub ON Pro przy użyciu zarejestrowanej karty Driver
Club otrzyma kupon wygenerowany elektronicznie o wartości 12 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie stacji
paliw AMIC Energy (z wyłączeniem paliwa, wyrobów tytoniowych i produktów nikotynozastępczych oraz
doładowań elektronicznych, kart prezentowych, paysafe card, SUBWAY,LOTTO).
III. PRZEDMIOT I PRZEBIEG PROMOCJI
1.

Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu paliw wskazanych w art. II uprawniająca do otrzymania
kuponu na zakupy w sklepie AMIC Energy.
2. Uczestnikom Promocji nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości rabatu w ekwiwalencie
pieniężnym, jak również roszczenie o zamianę, czy przeniesienie gratisu na jakiekolwiek inne towary lub
usługi.
3. Uczestnikom Promocji nie przysługuje zwrot różnicy, jeżeli wartość kuponu jest wyższa niż wartość
zrealizowanych zakupów.
4. Klient korzystający z Promocji, nie otrzymuje punktów Driver Club za płatności dokonane kuponem. W
przypadku płatnością częściowo kuponem oraz częściowo inną metodą płatności, punkty DRIVER CLUB nie
są przyznawane tylko za część płatną kuponem.
4. Uczestnik jest upoważniony do otrzymania wielokrotności kuponów o wartości 12 zł przy zakupie
wielokrotności 200l paliw wskazanych w art. II .

5. Kupon(y) może zostać zrealizowany jedynie na stacji paliw AMIC Energy, na której dokonano zakupu w ramach
Promocji, i zachowuje ważność przez 24 godziny od dokonania transakcji, za którą jest przyznany.
6. Kupony mogą być użyte jedynie łącznie przy jednej transakcji.
IV. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres
Organizatora: AMIC POLSKA Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, z dopiskiem na kopercie
„Promocja: 200 litrów ON” podczas trwania Promocji oraz w okresie 14 dni kalendarzowych po zakończeniu
Promocji (liczy się data stempla pocztowego).
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do
przesłania mu odpowiedzi. Dane udostępniane przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji
wykorzystywane będą przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację, a po
zakończeniu procedury reklamacyjnej dane zostaną usunięte przez Organizatora.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji
Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany) albo listem poleconym (decyduje
data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji
elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).
V. DANE OSOBOWE
Administratorem Państwa danych osobowych w postaci danych kontaktowych umożliwiających rozpatrywanie
reklamacji jest AMIC POLSKA Sp. z o.o. (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa), wpisana 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: 527
17 11 106, REGON: 012333270.
1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować, w sprawach
związanych z Państwa danymi osobowym, drogą elektroniczną:
InspektorOchronyDanych@amicenergy.pl
1) Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest ochrona interesu AMIC POLSKA Sp. z o.o.,
w następujących celach:
a) obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń, do okresu ich przedawnienia, a w przypadku
wystąpienia roszczeń do czasu wydania prawomocnego orzeczenia.
2) Administrator będzie przekazywał dane osobowe wyłączeni zaufanym odbiorcom takim jak dostawca
usług IT, ochrony mienia, hostingu, zakładów ubezpieczeń, oraz w uzasadnionych przypadkach
odpowiednim organom państwowym oraz służbom.
3) Posiadają Państwo prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”
– po upłynięciu terminu wskazanego w pkt. 2) lit a), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
sprzeciwu, niepodlegania profilowaniu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno
– organizacyjnych, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników
Promocji. Organizator powiadomi Uczestników o zmianach poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na
stronie https://amicenergy.pl/pl. Ponadto zmieniony Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora i na
stronie www.amicenergy.pl.
2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc
prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy, w szczególności
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.).
6. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji, począwszy od dnia jej rozpoczęcia w
siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://amicenergy.pl/pl .
7. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1. STACJE OBJĘTE PROMOCJĄ
Stacja
Nazwa stacji
PL0002
Lublin-Jana Pawla
PL0003
Bytom
PL0005
Radom, Wernera
PL0006
Lublin-Unii Lubelsk.
PL0008
Kozieglowy
PL0009
Czechowice-Dziedzice
PL0011
Opole
PL0013
Jaworzno
PL0016
Kraków -Opolska
PL0017
Leszno
PL0018
Poznań-Warszawska
PL0019
Gdynia - Morska
PL0020
Kozy
PL0023
Łazy
PL0024
Słubice
PL0027
Mikołów
PL0030
Żory
PL0031
Kraków - Libertów
PL0037
Bielsko-Biała
PL0039
Jarocin
PL0040
Łódź-Inflancka
PL0041
Ząbki-Radzyminska

PL0043
PL0046
PL0047
PL0052
PL0053
PL0060
PL0066
PL0069
PL0076
PL0080
PL0081
PL0088
PL0100
PL0104
PL0108
PL0109
PL0110
PL0111
PL0112
PL0113
PL0114
PL0115
PL0116
PL0117
PL0118
PL0119
PL0122
PL0124
PL0126
PL0127
PL0128
PL0129
PL0131
PL0132
PL0133
PL0134

Rybnik - Wodzisławsk
Katowice - Kościuszki
Pruszcz Gd.
Bydgoszcz -Fordońska
Tychy Mikołowska
Łódź - Strykowska
Częstochowa, Wojska
Polskiego
Łódź, Włokniarzy
Wrocław A.Krajowej 50 (II)
Warszawa Trakt Brzeski
Wrocław IKEA
Chorzów, Katowicka
Zabrze Bytomska
Łóodź Piłsudskiego
Marcinowice
Olszewo-Borki (Kordowo)
Łódź Aleksandrowska
Orońsko
Bełchatów
Baboszewo
Dzierżążnia
Pabianice
Syców
Łask
Bolesławiec, Kruszyn
Bielice
Łódź, Pabianicka
Sochaczew
Lipnica
Brzeźno
Gdańsk, Elbląska
Piła Poznańska
Błonie
Bolesławiec, Kościuszki
Cieszyn I, Łagodna 55
Cieszyn II, Łagodna 50

