


REGULAMIN PROMOCJI „TANKUJ ZA DARMO” 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji pod hasłem „TANKUJ ZA DARMO” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest MDH SP. z o.o., Ul. Pułaskiego 25, 
42-200 Częstochowa, NIP 5732850700, Tel 518-247-747 

§2 

Termin i miejsce Akcji promocyjnej 

1. Promocja prowadzona jest na wszystkich Stacja Paliw Eco Oil, Ul. Częstochowska 17, 42-233 Kuźnica Kiedrzyńska, znajdująca się 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwana dalej „Stacją Paliw”). 

2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 20 listopada 2019r. do odwołania. 

§3 

Uczestnicy Akcji promocyjnej 

1. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakupy, o 
których mowa w § 4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami"). 

§4 

Zasady Akcji promocyjnej 

1. W trakcie trwania Akcji promocyjnej Uczestnicy, którzy dokonają jednorazowego zakupu dowolnego paliwa (95/98/ON) w ilości 
min. 40L. otrzymają naklejkę promocyjną. 

2. Skompletowanie dziesięciu naklejek promocyjnych na karcie rabatowej uprawnia do jednorazowego odbioru rabatu w postaci 
dziesięciu litrów dowolnego paliwa (95/98/on). Rabat udzielany będzie na paliwo tankowane w jednej transakcji. 

3. Rabat nie jest udzielany Uczestnikom, którzy dokonują zapłaty za zakupione paliwo kartą paliwową lub dokonują płatności przez 
konto lokalne. 

4. Karty rabatowe znajdują się u pracowników stacji. 

5. Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami i obniżkami cen w tym kodami rabatowymi.  

6. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kwoty udzielanego rabatu. 

7. Uczestnik może korzystać z uprawnień wynikających z niniejszego regulaminu wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego 
spełnienia warunków przewidzianych w regulaminie. 

8. Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami i obniżkami cen w tym kodami rabatowymi.  

§5 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie, listem poleconym, na adres 
Organizatora. 

2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie 
przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym przesłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 5 dni  
roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Akcji promocyjnej „TANKUJ ZA DARMO” dostępny jest w siedzibie Organizatora, na Stacji Paliw Eco Oil. 

2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie. 


