
Regulamin promocji WAKACYJNE TANKOWANIE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej pod
nazwą “Wakacyjne Tankowanie” - dalej zwanej Promocją.

2. Organizatorem promocji jest Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Białej
Podlaskiej, ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska, NIP 5223011428,
REGON 147026712, KRS 0000826809 - zwanym dalej Organizatorem.

3. Promocja obejmuje stacje paliw funkcjonujące pod marką Petrodom wymienione w
Załączniku 1.

§ 2 UCZESTNICY

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba pełnoletnia dokonująca tankowania
bezpośrednio do baku pojazdu do 3,5t dmc na stacjach paliw Petrodom w okresie
4.07-31.08.2022 spełniając warunki zawarte w § 3.

§ 3 ZASADY PROMOCJI

1. Promocja na stacjach paliw Petrodom trwa od 4 lipca do 31 sierpnia 2022 roku.
2. W czasie trwania Promocji, Uczestnik otrzymuje rabat na każdy zatankowany litr

paliwa na stacji paliw Petrodom bez limitów ilościowych (wyłącznie do zbiornika
pojazdu).

3. Rabat na zatankowane paliwo udzielany jest Uczestnikom dokonującym płatności
bezpośrednio przed lub po tankowaniu dowolnego dostępnego paliwa na stacji paliw
Petrodom, kartą płatniczą, gotówką lub za pomocą BLIK.

4. Rabat naliczany jest według zasad:
a. stacje bezobsługowe (automatyczne):

■ Promocja obowiązuje przez cały okres od 4.07.2022 do 31.08.2022;
■ każdy Uczestnik otrzymuje rabat -20gr/l od ceny brutto widocznej na

pylonie, od razu po wybraniu dogodnej formy przedpłaty w tankomacie
(gotówka/karta płatnicza) - opcja FLOTA nie bierze udziału w
Promocji;

■ przy płatności gotówką - dystrybutor pozwoli na zatankowanie
większej ilości paliwa proporcjonalnie do otrzymanego rabatu;

■ przy płatności kartą - rachunek końcowy zostanie pomniejszony o
otrzymany rabat.

b. stacje obsługowe:
■ Promocja obowiązuje w każdy czwartek miesiąca, z wyłączeniem

pozostałych dni tygodnia;
■ Uczestnik po zatankowaniu dowolnego paliwa dostępnego na stacji

paliw Petrodom bezpośrednio do zbiornika pojazdu (warunek
konieczny), otrzymuje rabat -30gr/l naliczany przez kasjera stacji
podczas dokonywania płatności;

5. Rabat na zatankowane paliwo nie łączy się z innymi promocjami.
6. Tankowanie może odbywać się wyłącznie do zbiornika pojazdu, zabronione jest

używanie wszelkiego rodzaju zbiorników zewnętrznych.



7. Promocja nie dotyczy uczestników Programu FLOTA, którego właścicielem jest
Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. k..

§ 4 REKLAMACJE DOTYCZĄCE PROMOCJI

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane na określonych zasadach:
a. na piśmie, na adres biura Organizatora:

Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sidorska 61
21-500 Biała Podlaska
z dopiskiem “Promocja WAKACYJNE TANKOWANIE”;

b. telefonicznie pod numerem telefonu 725160660 (opłata za połączenie
zgodnie z taryfą operatora);

c. mailowo na adres biuro@petrodom.pl - tytuł wiadomości “Promocja
WAKACYJNE TANKOWANIE - reklamacja”.

2. Reklamacja musi zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby składającej
reklamację, którymi w szczególności powinny być: imię, nazwisko, numer Karty
Stałego Klienta, adres korespondencyjny, e-mail osoby składającej reklamację,oraz
wskazywać przyczyny reklamacji z ich możliwie najdokładniejszym opisem.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora
https://petrodom.pl/wakacyjneczwartki oraz w biurze Organizatora pod adresem:
Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska, a także
do wglądu u kasjera stacji paliw.

2. Wszelkie materiały reklamowo-promocyjne mają charakter informacyjny, zasady
uczestnictwa w Promocji określa niniejszy regulamin.
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