REGULAMIN PROMOCJI
„Kobiece Wtorki – rabat na paliwo”
I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) promocji pod nazwą „Kobiece Wtorki – rabat
na paliwo” (zwanej dalej „Promocją”), zawiera warunki i zasady uczestnictwa w Promocji.
2. Promocja organizowana jest przez Shell Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005239, REGON 010809811, NIP 526-10-09-190, kapitał
zakładowy 870.687.000,- zł. (zwaną dalej „Organizatorem” lub „Shell”).
3. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na stacjach paliw
prowadzonych pod marka Shell, których lista stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu
(zwanych dalej: „Stacjami”).
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Shell.
5. W Promocji mogą brać udział osoby fizyczne będące klientami Organizatora, z wyłączeniem osób
dokonujące płatności za paliwo za pomocą karty paliwowej: Euroshell, Esso, UTA, DKV, LOTOS
(zwane dalej: „Klientami”).
6. Klient, który zamierza przystąpić do Promocji musi posiadać kupon rabatowy (zwany dalej
„Kuponem”). Kupony można wyciąć z wybranych czasopism kobiecych, z wydań wrześniowych
i październikowych: Olivia, Świat Kobiety, Kobieta i Zycie, Show, Viva, Poradnik Domowy,
Przyjaciółka.
II.

Przedmiot Promocji.

1. Celem Promocji jest promocja marki Shell.
III.

Warunki uczestnictwa i zasady Promocji.

1. Warunkami uczestnictwa w Promocji jest zatankowanie przez Klienta min. 25 l dowolnego paliwa
Shell oraz posiadanie Kuponu, wyciętego z wybranych czasopism kobiecych wydań wrześniowych
i październikowych: Olivia, Świat Kobiety, Kobieta i Życie, Show, Viva, Poradnik Domowy,
Przyjaciółka oraz przekazanie go Kasjerowi przed dokonaniem zapłaty za transakcję.
2. Udzielony rabat wynosi 10 gr na każdym zatankowanym litrze paliw standardowych Shell Fuel Save
i Shell AutoGas oraz 20 gr na każdym zatankowanym litrze paliw premium Shell V-Power Nitro+
3. W przypadku, gdy liczba litrów zakupionego z rabatem Paliwa nie jest liczbą całkowitą wysokość
udzielonego rabatu odpowiada iloczynowi faktycznej ilości zakupionego paliwa i 0,10 zł brutto
w przypadku paliwa podstawowego lub 0,20 zł brutto w przypadku paliwa premium.
4. Klientowi nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości rabatu w pieniądzu ani w punktach
Shell ClubSmart, jak również roszczenie o zamianę rabatu na jakiekolwiek towary lub usługi.
5. Klient może wziąć udział w Promocji dowolną liczbę razy, jednak każdorazowo Klient powinien
spełniać warunki zawarte w Regulaminie. Kupon może być wykorzystany tylko raz.

6. Nie ma możliwości łączenia Kuponów Rabatowych z innymi kuponami promocyjnymi w celu
zwielokrotnienia wartości Rabatu oraz łączenie Kuponów Rabatowych z innymi promocjami
dostępnymi na Stacji Paliw.
7. Za paliwa Shell zatankowane z rabatem nie są przyznawane Punkty Shell ClubSmart w liczbie
standardowo określonej za tego typu transakcje w okresie poza promocyjnym. Za transakcję
promocyjną dokonaną z wykorzystaniem Kuponu, Klient, będący jednocześnie członkiem klubu Shell
ClubSmart, otrzyma 20 punktów,
IV.

Czas trwania Promocji

1. Promocja obowiązuje jedynie we wtorki w okresie od 13.09.2016 r. do 25.10.2016 r. Rozpoczyna się
we wtorek 13.09.2016 r. i jest ważna w każdy wtorek w czasie trwania Promocji tj: 13, 20, 27 września
oraz 4, 11, 18, 25 października
.
V.

Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Promocji mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres:
Biuro Obsługi Klienta, Shell Polska Sp. z o.o., Oddział w Zabierzowie, ul. Krakowska 280, 32-080
Zabierzów z dopiskiem: ”Kobiece Wtorki – rabat na paliwo” pod nr tel.: 800 080 014, infolinia czynna
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
zapytania-pl@shell.com wraz z opisem reklamacji.
Organizator ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika Promocji nie później niż w ciągu
14 dni od dnia jej zgłoszenia Organizatorowi, zgodnie z ust. 1 powyżej.
VI.

Postanowienia końcowe

1. Przystępując do Promocji uczestnik wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać
jego postanowień.
2. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Shell, na Stacjach oraz na stronie internetowej
www.shell.pl
3. Rabat przyznawany jest tylko na podstawie oryginalnego, nieuszkodzonego Kuponu.
4. Postanowienia Regulaminu są podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja powinna
być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter
informacyjny.
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

