REGULAMIN PROMOCJI
“CHWYĆ KAWĘ ZA TANKOWANIE”
1. Organizatorem promocji jest Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Białej
Podlaskiej przy ulicy Sidorskiej 61.
2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia promocji pod nazwą
“CHWYĆ KAWĘ ZA TANKOWANIE”, odbywającej się na wybranych stacjach paliw
sieci Petrodom.
3. Stacje biorące udział w promocji:
a. Biała Podlaska, ul. Piaskowa 17
b. Biała Podlaska, ul. Jana Pawła II 4
c. Kobylany, ul. Warszawska 1
d. Sarnaki, ul. Kolejowa 42
e. Łuków, ul. Warszawska 83B
f. Lublin, ul. Hutnicza 1
g. Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 360
h. Jasło, ul. Towarowa 35
i. Kraków, ul. Cystersów 21
j. Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123
k. Stołpie, Stołpie 26
4. Promocja dotyczy wyłącznie klientów detalicznych, którzy tankują dowolne paliwo na
stacji paliw Petrodom.
5. Warunkiem koniecznym skorzystania z promocji jest zakup paliwa na ww. stajach za
kwotę minimalną 100 zł, dopiero po spełnieniu tego warunku Klient ma prawo do
zakupu kawy w promocyjnej cenie 1 zł.
6. Klient dokonując zakupu za wielokrotność kwoty 100 zł (200, 300, ...) jest uprawniony
niezmiennie do zakupu jednej kawy w promocyjnej cenie.
7. Warunkiem koniecznym otrzymania promocyjnej ceny zakupu kawy, jest opłacenie
paliwa oraz kawy podczas jednej transakcji (całą transakcję potwierdza jeden
paragon).
8. Promocja trwa od 24.01.2022 do odwołania.
9. Treść regulaminu jest dostępna na każdej stacji paliw u Kierownika stacji, biorącej
udział w promocji oraz na prośbę Klienta do wglądu w siedzibie Spółki.
10. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji mogą być zgłaszane:
a. a) drogą elektroniczną na adres biuro@petrodom.pl
b. b) telefonicznie pod numerem infolinii: 725 344 404
c. c) listownie na adres korespondencyjny Organizatora (Petrodom Paliwa Sp. z
o.o. Sp. k ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska z dopiskiem „Promocja CHWYĆ KAWĘ ZA TANKOWANIE”.
11. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby składającej
reklamację oraz udzielenie odpowiedzi Klientowi przez Organizatora, którymi w
szczególności mogą być: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub email osoby
składającej reklamację, jak również wskazywać przyczyny reklamacji oraz ich
możliwie dokładny opis. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych i w tym terminie Organizator ustosunkuje się do zgłoszonego
żądania.
12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu Cywilnego i inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

