Regulamin Promocji pod nazwą
„2000 punktów na jesień”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji pod nazwą [„2000 punktów na jesień”]” [„Promocja”] jest
BP EUROPA SE z siedzibą w Hamburgu, Niemcy działająca na terenie Polski
poprzez BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w
Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1, 31-358 Kraków, wpisany do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31 [„Organizator”].
2. Promocja trwa od dnia 09.09.2020 r. do 03.11.2020 r. [„Okres trwania Promocji”].
Promocja prowadzona jest na wszystkich stacjach bp oraz ARAL na terenie Polski
[„stacje BP”] .
3. Uczestnikiem Promocji, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która:
a) zatankowała dowolną ilość paliwa na stacjach BP
b) okazała Sprzedawcy kartę PAYBACK w celu jej zeskanowania [„Uczestnik”].
4. Jeśli klient nie posiada karty PAYBACK może otrzymać ją na stacji BP przed
transakcją.
5. W ramach Promocji Uczestnik ma określone indywidualnie warunki, których
wypełnienie wiąże się ze zdobyciem 2000 punktów PAYBACK. Warunki
komunikowane są na kuponach CRM, które drukują się przy kasie, oraz w mailach
oraz smsach, jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Wzór kuponu
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
6. Każde tankowanie jest zapisywane na koncie użytkownika; zatankowane litry
kumulują się. Po przekroczeniu określonego progu punktowego, uczetnik
otrzymuje premię punktową. Suma wszystkich premii wynosi 2000 punktów
PAYBACK.
7. Każdy Uczestnik ma prawo dwukrotnego udziału w Promocji w okresie jej trwania.
2. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU
1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd
powszechny.
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy
przebieg.
3. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronach
internetowych Organizatora oraz w siedzibie Organizatora w Okresie trwania
Promocji
4. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji, które zawierają, co najmniej imię,
nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika składającego reklamację, jak
również opis podstaw reklamacji można składać w formie pisemnej na adres
Organizatora. Organizator wyśle odpowiedź na adres podany przez Uczestnika w
reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty wpływu reklamacji.

Załącznik nr 1 – wzór kuponu

