
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ FLOTEX

„11 gr na START w Shell”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki akcji promocyjnej „11 gr na START
w Shell” („Akcja promocyjna”, „Akcja”).

2. Organizatorem  Akcji  jest  Flotex  Polska  II  spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej 5,
35-105 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy w Rzeszowie,  XII  Wydział
Gospodarczy  KRS  pod  numerem KRS:  0000470890  NIP:  813-36-05-829,
REGON: 180485762 („Organizator”, „Flotex”).

3. Akcja promocyjna skierowana jest do klientów Flotex korzystających z kart
paliwowych  Flotex  („Klient”) na  podstawie  umowy  zawartej  z
Organizatorem  („Umowa”,  „Umowa  o  wydanie  i używanie  kart
paliwowych”).

4. Akcja promocyjna obowiązuje na wszystkich stacjach paliw sieci  Shell  w
Polsce.

5. Celem  Akcji  jest  nagradzanie  Klientów,  którzy  wyrazili  zgodę  na
dokonywanie  zmian  warunków  handlowych  określonych  w  Umowie  o
wydanie  i  używanie  kart  paliwowych  za  pośrednictwem  portalu
internetowego Flotex dostępnego pod adresem: portal.flotex.pl („Portal”,
„Portal  Internetowy”)  oraz  informowanie  Klientów  o  możliwości
dokonywania transakcji z użyciem kart paliwowych udostępnianych przez
Flotex („Karty Paliwowe”) na stacjach sieci Shell.

II. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej jest łączne spełnienie przez
Klienta następujących warunków:

a) zawarcie  przez  Klienta  z  Flotex  Umowy  o wydanie  i  używanie  kart
paliwowych lub Aneksu do Umowy, w którym Klient wyraził zgodę na
dokonywanie zmian warunków handlowych określonych w Umowie za
pośrednictwem  Portalu  internetowego  („Umowa  lub  Aneks  na
elektroniczne wprowadzanie zmian”);

b) korzystanie  przez  Klienta w ramach Umowy z  Kart  Paliwowych sieci
stacji paliw Shell.

2. Klient, który nie spełnia któregokolwiek z warunków wskazanych w ust. 1
lit. a) i b) powyżej,  może skorzystać z rabatu objętego Akcją promocyjną,
jeżeli spełni ten warunek odpowiednio poprzez:
a) zawarcie Umowy lub Aneksu na elektroniczne wprowadzanie zmian, lub
b) przystąpienie  do  realizacji  Umowy  w  ramach  sieci  Shell  poprzez

zawarcie  stosownego aneksu  do Umowy o  wydanie  i  używanie  kart
paliwowych oraz zamówienie karty paliwowej Shell  i  aktywowanie jej
zgodnie z warunkami Umowy.

III. Przyznanie Rabatu

1. Rabat  udzielany  w  ramach  Akcji  promocyjnej  polega  na  przyznaniu
Klientowi  zniżki  w  wysokości  11  (jedenastu)  groszy  brutto  za  każdy



zakupiony przy użyciu Karty Paliwowej Shell litr paliwa, z wyłączeniem LPG,
w sieci stacji paliw Shell („Rabat”). 

2. Dla  Klientów,  którym  w  ramach  Umowy  o  wydanie  i  używanie  kart
paliwowych przysługują w ramach sieci stacji paliw Shell warunki bardziej
korzystne niż zniżka przyznawana w ramach Akcji oraz dla członków tzw.
Grup Zakupowych, Akcja promocyjna jest niedostępna.

3. Rabat przyznawany jest Klientowi  na okres 6 (sześć)  miesięcy licząc od
dnia wygenerowania przez Klienta z systemu Flotex:

a) dokumentu Umowy lub Aneksu na elektroniczne wprowadzanie zmian
albo 

b) Umowy  o  wydanie  i  używanie  kart  paliwowych  lub  aneksu  do  niej,
przewidujących  rozpoczęcie  korzystania  przez  Klienta  z  Kart
Paliwowych dedykowanych dla sieci stacji Shell  , 

- zależnie od tego, która z tych czynności zostanie wykonana później.

4. Klientom,  którzy  zawarli  z  Flotex  Umowę  lub  Aneks  na  elektroniczne
wprowadzanie zmian oraz korzystają w ramach Umowy z kart paliwowych
sieci  stacji  paliw Shell, z  zastrzeżeniem pkt 2 powyżej,  na ich koncie w
Portalu Organizator udostępnia opcję „11 gr na START w Shell”. 

5. Klientom, którzy korzystają w ramach Umowy z kart paliwowych sieci stacji
paliw Shell,  Organizator  udostępnia opcję  „11 gr  na START w Shell”  po
zawarciu Umowy lub Aneksu na elektroniczne wprowadzanie zmian.

6. Klientom, którzy nie korzystają w ramach Umowy z kart paliwowych sieci
stacji paliw Shell, Organizator udostępnia opcję „11 gr na START w Shell”
po zawarciu Umowy lub aneksu do Umowy w przedmiocie elektronicznego
wprowadzania zmian oraz realizacji transakcji za pomocą kart paliwowych
w ramach sieci stacji paliw Shell.

7. Wybór przez Klienta na Portalu opcji „11 gr na START w Shell”  stanowi
warunek  skorzystania  z  Rabatu,  a  jednocześnie  dyspozycję  Klienta  do
Flotex zawarcia czasowego Aneksu do Umowy o wydanie i używanie kart
paliwowych w przedmiocie zmiany warunków handlowych na objęte Akcją
promocyjną „Aneks promocyjny”.

8. Umowa w brzmieniu przyjętym Aneksem promocyjnym wchodzi w życie
od kolejnego dnia kalendarzowego następującego po dniu, w którym Flotex
dokona autoryzacji dyspozycji Klienta skorzystania z Rabatu poprzez Portal
– od tego dnia Klient może korzystać z Rabatu. Sześciomiesięczny okres
obowiązywania Rabatu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, liczony jest od
dnia  wygenerowania  przez  Klienta  z  systemu  Flotex  dokument  Aneksu
promocyjnego.

9. Po upływie terminu obowiązywania Rabatu Klientowi zostają przywrócone
warunki  handlowe  obowiązujące  przed  datą  wejścia  w  życie  „11 gr  na
START w Shell”.

IV. Korzystanie z Rabatu

1. Rabat nalicza się podczas transakcji przy użyciu każdej z Kart Paliwowych
sieci  stacji  paliw  Shell  posiadanej  przez  Klienta,  któremu  zostanie
przyznany  Rabat  w  sposób  i  na  warunkach  określonych  w  niniejszym
regulaminie.



2. W  celu  skorzystania  z  Rabatu  Klient  zobowiązany  jest  okazać  kartę
paliwową sieci  stacji  paliw Shell  przy realizacji  transakcji  na stacji  paliw
sieci Shell. Rabat naliczany jest po zarejestrowaniu transakcji w systemie
FLOTEX.

3. Rabat  nie  sumuje  się  z  innymi  promocyjnymi  warunkami  handlowymi
Flotex.

4. Jeżeli Klient w trakcie obowiązywania Rabatu skutecznie skorzysta z innych
promocyjnych  warunków  handlowych  Flotex  „Aneks  promocyjny”
automatycznie wygasa. Pkt III ust. 9 Regulaminu stosuje się.

V. Zakończenie i zmiana warunków Akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna trwa do dnia 30.06.2020 r. 

2. Flotex  zastrzega  sobie  prawo  zawieszenia  lub  zakończenia  Akcji
promocyjnej  w  każdym  czasie,  za  uprzednim  zawiadomieniem,  które
zostanie  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Flotex:  www.flotex.pl  , ze
skutkiem od dnia wskazanego w ogłoszeniu o zawieszeniu lub zakończeniu
Akcji promocyjnej.

3. Flotex  jest  uprawniony do zmiany niniejszego  regulaminu.  Każdorazowa
zmiana  Regulaminu  zostanie  ogłoszona  poprzez  umieszczenie  tekstu
jednolitego  zmienionego  Regulaminu  na  stronie  internetowej  Flotex:
www.flotex.pl. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od
dnia ogłoszenia o zmianach.

VI. Postanowienia końcowe

1. Pełny  tekst  Regulaminu  dostępny  jest  na  stronie  internetowej
www.flotex.pl.

2. Klientowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji na piśmie wraz
z  uzasadnieniem przesyłając  ją  na adres  pocztowy  Organizatora: Flotex
Polska II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Przemysłowa
5,  35-105  Rzeszów  lub  mailowo  na  adres:  biuro@flotex.pl z  dopiskiem
„Reklamacja akcji promocyjnej  11 gr na START w Shell”, w terminie 3 dni
od  dnia  zaistnienia  zdarzenia  będącego  przedmiotem  reklamacji.
Reklamacje  rozpatruje  Organizator  w  terminie  14  dni  od  dnia  jej
otrzymania.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2020 r.

http://www.flotex.pl/
mailto:biuro@flotex.pl
http://www.flotex.pl/
http://www.flotex.pl/

