REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ FLOTEX
„25% mniej na myjniach Shell”

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki akcji promocyjnej „25% mniej na myjniach 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: 813-36-05829, 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, przy których
funkcjonują myjnie samochodowe Shell (dalej jako: „Myjnia Shell”).
II.

Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej jest korzystanie przez Klienta w ramach Umowy
z Kart Paliwowych sieci stacji paliw Shell.
2. Klient, który nie spełnia warunku wskazanego w ust. 1 powyżej, może skorzystać z rabatu
objętego Akcją promocyjną, jeżeli spełni ten warunek poprzez 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
25% ceny za każde zakupione przy użyciu Karty Paliwowej Shell usługi Myjni Shell, w sieci stacji
paliw Shell („Rabat”).

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 zakupu usług Myjni Shell na stacji paliw sieci Shell. Rabat naliczany
jest po zarejestrowaniu transakcji w systemie FLOTEX.
V.

Zakończenie i zmiana warunków Akcji promocyjnej
1. Akcja promocyjna trwa w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 października 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 25% mniej na myjniach 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 1 sierpnia 2020 r.

