Regulamin akcji lojalnościowej „BALDININI “(zwany dalej Promocją)

I. Organizator
1) Promocja „BALDININI” (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 dnia 3 grudnia 2018 r. i trwa do 17 lutego 2019 r. Obejmuje wszystkie
dni tygodnia przez całą dobę. Ilość produktów promocyjnych jest ograniczona.
2) Promocja swoim zakresem obejmuje stacje paliw LUKOIL należące do AMIC POLSKA Sp. z o.o. na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na których promocyjne towary są dostępne w sprzedaży.
III. Warunki uczestnictwa w promocji
1) Promocja jest nieograniczona i skierowana do wszystkich klientów stacji paliw LUKOIL
należących do AMIC POLSKA Sp. z o.o. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
IV. Przedmiot i przebieg promocji
1) Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupienia produktów BALDININI po obniżonej cenie z
rabatem do 60%.
2) Klienci, którzy dokonują zakupu paliw za pomocą karty flotowej, również otrzymują możliwość
zakupienia produktów BALDININI po obniżonej cenie z rabatem do 60%, natomiast nie mogą
dokonać zakupu wyżej wymienionych produktów promocyjnych za pomocą karty flotowej.
3) Rabat na produkty BALDININI jest udzielany wyłącznie w kasiestacji LUKOIL należących do AMIC
POLSKA Sp. z o.o. w zamian za przekazanie przez Klienta 3,4,5,6 lub 7 naklejek i obowiązuje na jeden
wybrany produkt marki Ambition jedynie przy okazji tej samej wizyty na stacji (dokumenty
potwierdzające zakup nie sumują się). Naklejki są dystrybuowane za każde 20 zł brutto wydane na
stacjach LUKOIL w Polsce.

4) Jeden paragon uprawnia do nabycia jednego promocyjnego produktu.
5) Istnieje możliwość nabycia produktów BALDININI również bez rabatu, po cenie regularnej.
6) Ilość towaru objętego promocją jest ograniczona. W przypadku braku danego towaru w sklepie,
organizator promocji ma prawo zaproponować klientowi podobny towar na zasadach promocji lub też
zaproponować, by klient poczekał na dostawę promocyjnych towarów. Organizator ma również prawo
odwołać promocję w przypadku braku towarów w magazynie. Dostawa towarów do klienta odbywa się
na zasadach obowiązujących na stacjach LUKOIL. Klient może skontaktować się z obsługą Klienta
poprzez mail amic@amicenergy.pl
7) Uczestnikom promocji nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości rabatu w formie pieniężnej
jak również roszczenie o zamianę czy przeniesienie rabatu na jakiekolwiek inne towary lub usługi.
8) Klient może zakupić towar znajdujący się na displayu. Na ten towar nie obowiązuje żaden dodatkowy
rabat poza rabatem promocyjnym.
9) Towar bez wad nie podlega wymianie ani zwrotowi. W przypadku wad fabrycznych towaru, zostanie
on przyjęty na podstawie oryginalnego rachunku potwierdzającego zakup w czasie trwania promocji.
V. Postanowienia końcowe, reklamacje
1) Wszelkie skargi związane z niniejszą Promocją powinny zostać złożone na piśmie i przesłane do AMIC
POLSKA Sp. z o.o., na adres ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, do dn. 17 lutego 2019 r. włącznie.
Powinny zawierać jasno przedstawione argumenty, należy też załączyć odpowiednie dokumenty.
Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Wszystkie skargi będą
rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
2) Przystępując do promocji, uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się
przestrzegać jego postanowienia.

3) AMIC POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu promocji, wstrzymania
lub przedłużenia promocji w dowolnej chwili, po uprzednim poinformowaniu o tym na stronie
internetowej www.amicenergy.pl oraz w punktach sprzedaży.

4) AMIC POLSKA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty (szkody)
uczestników promocji, związanych z udziałem w promocji. 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
Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości, co
do stosowania regulaminu Uczestnik ma w prawo zwrócić się do AMIC POLSKA Sp. z o.o. o
dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w
rozumieniu kodeksu cywilnego.

