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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
„Promocja zimowa” 

 
 
1. Nazwa Akcji promocyjnej 
 
Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „Promocja zimowa” (dalej: „Akcja promocyjna”). 

 
2. Nazwa organizatora Akcji promocyjnej 
 
Organizatorem Akcji promocyjnej jest Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774-00-01-454, 
kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł (dalej: „Organizator”). 
 
3. Zasięg Akcji promocyjnej 
 
Akcja promocyjna przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na specjalnie 
oznakowanych odpowiednimi materiałami reklamowymi stacjach benzynowych pod marką ORLEN 
biorących udział w Akcji promocyjnej (dalej: „Stacje Paliw”). Szczegółowy wykaz Stacji Paliw dostępny 
jest na stronie internetowej www.orlen.pl . 
 
4. Czas trwania Akcji promocyjnej 
 
Akcja promocyjna rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2013 roku o godzinie 0:00, a kończy dnia 28 lutego 
2013 roku o godzinie 23:59.  Wydawanie nagrody określonej w pkt. 7.3. następuje niezwłocznie po 
spełnieniu warunków udziału w Akcji promocyjnej, o których mowa w Regulaminie.  
 
5. Definicje 
 
Program VITAY  - to program lojalnościowy dla klientów stacji paliw działających pod marką ORLEN 
biorących udział w Programie VITAY, oznakowanych logo VITAY; którego regulamin, zwany dalej 
Regulaminem Programu VITAY, dostępny jest: pod adresem http://www.vitay.pl/Regulamin-Programu-
VITAY,20.html i na stacjach paliw działających pod marką ORLEN. 
 
Warunki przyst ąpienia do Programu VITAY: 
 
a) uczestnikiem Programu VITAY mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

 
b) dokonanie na Stacji Paliw zakupu towarów lub usług, których zakup jest premiowany Punktami, 

jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł brutto w okresie trwania Akcji promocyjnej oraz 
prawidłowe wypełnienie i złoŜenie na Stacji Paliw Formularza Uczestnika. Formularz uczestnika 
powinien zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres dla doręczeń (w tym doręczeń Prezentów), 
datę urodzenia oraz własnoręczny podpis Uczestnika. 

 
Punkty VITAY  – jednostki rozliczeniowe w Programie VITAY przyznawane Uczestnikom z tytułu 
zakupu towarów lub usług, na zasadach określonych w regulaminie Programu VITAY i Katalogu 
Programu VITAY. 
 
Szczegółowe warunki dotyczące przystąpienia i uczestnictwa w Programie VITAY znajdują się w 
Regulaminie Programu VITAY, dostępnym pod adresem http://www.vitay.pl/Regulamin-Programu-
VITAY,20.html i na stacjach paliw działających pod marką ORLEN 
 
6. Uczestnicy Akcji promocyjnej 
 

6.1. Z zastrzeŜeniem pkt. 6.2. uczestnikiem Akcji promocyjnej, na warunkach określonych w 
Regulaminie, moŜe być kaŜda osoba fizyczna, będąca uczestnikiem Programu VITAY lub 
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która stanie się uczestnikiem Programu VITAY w jej trakcie, która w okresie trwania Akcji 
promocyjnej dokona zakupu na Stacji Paliw, na zasadach określonych w pkt. 7, (dalej: 
„Uczestnik Akcji”). 

 
6.2. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Akcji 

Regulaminu Akcji promocyjnej w całości i zobowiązaniem Uczestnika Akcji do przestrzegania 
określonych w nim zasad, jak równieŜ potwierdzeniem, iŜ Uczestnik Akcji spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji promocyjnej. 

 
7. Zasady Akcji promocyjnej 
 

7.1.  Akcją promocyjną objęty jest zestaw promocyjny (dalej „Zestaw Promocyjny”) składający się z 
minimum 30 litrów paliwa dowolnego rodzaju oraz zimowego płynu do spryskiwaczy ORLEN o 
pojemności 4 litrów.  
W ramach Zestawu Promocyjnego, o którym mowa powyŜej, w skład minimum 30 litrów 
paliwa mogą wchodzić jednocześnie paliwa róŜnych rodzajów (tj. np. Eurosuper 95, VERVA 
98, Super Plus 98), z zastrzeŜeniem przypadku, w którym jednym z paliw jest autogaz (LPG) 
W przypadku zakupu LPG, ilość zatankowanego w ramach Zestawu Promocyjnego paliwa 
LPG musi wynosić minimum 30 litrów. 

 
7.2.  W Akcji promocyjnej moŜe uczestniczyć osoba określona w pkt. 6.1., która niezaleŜnie od 

pozostałych wymagań określonych w Regulaminie, w dniach od 1 stycznia 2013 roku od 
godziny 0:00 do dnia 28 lutego 2013 roku do godziny 23:59 dokona na Stacji Paliw zakupu 
Zestawu Promocyjnego z uŜyciem karty VITAY. Płatność moŜe być dokonana przez 
Uczestnika Akcji w dowolnej formie, tj. gotówką lub za pomocą bankowej karty płatniczej lub 
kredytowej lub teŜ za pomocą kart FLOTA, UTA, DKV, WOG, RED, a takŜe w sposób 
określony w odrębnych umowach zawartych przez Organizatora z podmiotami realizującymi 
transakcje bezgotówkowe.  

 
7.3.  Uczestnik Akcji dokonujący jednorazowego zakupu Zestawu Promocyjnego otrzymuje 990 

punktów VITAY, które zostaną dodane do salda punktowego karty VITAY Uczestnika Akcji 
niezwłocznie po dokonaniu płatności. Punkty te mogą być niezwłocznie wymienione na 
prezent z oferty Programu VITAY w postaci hot-doga (kod prezentu 989). 

 
7.4.  Jednorazowe spełnienie warunku określonego w pkt. 7.2. uprawnia do jednokrotnego 

otrzymania 990 punktów VITAY. Jednorazowy zakup stanowiący wielokrotność Zestawu 
Promocyjnego uprawnia do otrzymania proporcjonalne odpowiedniego iloczynu liczby 
zakupionych Zestawów Promocyjnych i 990 punktów VITAY. 

 
7.5.  Zakup określony w pkt. 7.2. nie moŜe być połączony z jednoczesną realizacją kuponów 

promocyjnych wydawanych w ramach Programu VITAY, a związanych z naliczaniem 
dodatkowych punktów VITAY. 

 
8. Zasady  wydawania 990 punktów VITAY 
 

8.1.  Uczestnicy Akcji, którzy w czasie trwania Akcji promocyjnej dokonali zakupu Zestawu 
Promocyjnego na Stacji Paliw na zasadach określonych w pkt. 7 powyŜej, mają prawo do 
niezwłocznego otrzymania 990 punktów VITAY na Stacji Paliw, na której dokonali zakupu, z 
zachowaniem postanowień Regulaminu Programu VITAY tj. po przedstawieniu pracownikowi 
Stacji Paliw karty VITAY. W przypadku nieodebrania ww. 990 punktów VITAY niezwłocznie po 
dokonaniu zakupu Zestawu Promocyjnego, prawo do ich otrzymania wygasa. 

 
9. Zasady zgłaszania reklamacji 

 
9.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Akcji promocyjnej na piśmie w czasie 

trwania Akcji promocyjnej lub po jej zakończeniu, nie później jednak niŜ do dnia 28 marca 
2013 r. Decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora. 

 
9.2.  Reklamacje powinny zawierać co najmniej określenie od kogo pochodzi reklamacja, opis 

zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, Ŝądanie oraz jego uzasadnienie.  
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9.3.  Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Reklamacje powinny być 

składane w formie pisemnej (listem poleconym) i doręczone na adres: PKN ORLEN S.A. ul. 
Bielańska 12, 00-085 Warszawa z dopiskiem „Promocja zimowa” – reklamacja”. 

 
9.4.  Rozpatrywanie reklamacji przez komisję trwa do 30 dni od daty jej otrzymania, włączając w to 

zawiadomienie Uczestnika Akcji o wyniku reklamacji.  
 

9.5.  Decyzje komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej i będą 
przesyłane na adres wskazany przez Uczestnika Akcji w reklamacji.  

 
10. Postanowienia ko ńcowe 
 

10.1. Materiały reklamowe Akcji promocyjnej mają jedynie charakter informacyjny. WiąŜącą moc 
prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 

 
10.2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.orlen.pl .  
 
10.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w granicach 

dozwolonych przepisami prawa, z zastrzeŜeniem, Ŝe zmiana Regulaminu nie będzie godzić 
w prawa nabyte Uczestnika Akcji.  

10.4. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem rozpoczęcia Akcji promocyjnej.  
 
 


