
 
Regulamin promocji -10 gr/l  

 

realizowanej na stacjach MOYA w terminie 12.09-31.12.2022r.  
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja 

promocyjna („Promocja”) na stacjach paliw MOYA.  
 

2. Organizatorem Promocji jest Anwim S.A. z siedzibą Warszawie przy ul. Stańczyka 3, kod  

01-237, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy – Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000275176, posiadającą NIP 5270011878, nr BDO: 

000096200, o kapitale zakładowym w wysokości: 17.164.410,00 zł, wpłaconym w całości, 

właściwy urząd skarbowy: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, adres do 

korespondencji: ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.  
3. Promocja przeprowadzana będzie na  wszystkich  stacjach paliw MOYA. 

  
4. Promocja będzie obowiązywać od 12 września do 31 grudnia 2022 r. Organizator zastrzega, 

iż termin trwania promocji na stacjach paliw objętych promocją może ulec zmianie, o czym 

Organizator poinformuje Klienta, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie 

internetowej:  www.moyastacja.pl  
 
 
II. WARUNKI PROMOCJI 
 

1. Przedmiotem promocji jest otrzymanie rabatu w wysokości 10 groszy brutto/litr („Rabat”) 

paliwa dla następujących towarów: olej napędowy „Standardowy”, benzyna bezołowiowa 

95, benzyna bezołowiowa 98, olej napędowy „ON POWER” oraz LPG ).  

2. Promocja dotyczy klientów flotowych gotówkowych posiadających rabat na paliwa liczony w 

formule zniżki od ceny z pylonu, który jest niższy niż 10 gr brutto/l.  

3. Warunkiem otrzymania zniżki w wysokości 10 gr brutto/l na dowolne paliwo, jest 

przeprowadzenie transakcji przy użyciu karty flotowej lub aplikacji mobilnej. 

4. Rabat  naliczany jest  od ceny ze słupa cenowego stacji paliw i nie podlega innym rabatom, 

promocją czy obniżkom.   
 

5. Uczestnikiem promocji jest osoba, dokonująca zapłaty lub identyfikacji przy pomocy karty 

flotowej MOYA Firma lub aplikacji mobilnej MOYA Firma, która działa w formule rabatu od 

ceny z pylonu. 

6. Promocja nie dotyczy żadnych innych kart flotowych akceptowanych w sieci MOYA. 

7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi urządzanymi przez Organizatora, 

chyba że regulaminy określające zasady i warunki tych akcji promocyjnych wyraźnie stanowią 

inaczej. 

 

 
III.  REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można: 

http://www.moyastacja.pl/


• przesyłać listownie na adres Organizatora: Dział Marketingu, Anwim S.A. ul. Daimlera 

2, 02-460 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Promocja”, 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: reklamacje@anwim.pl 

podczas trwania Promocji oraz w okresie 14 dni kalendarzowych po zakończeniu Promocji 

(liczy się data stempla pocztowego lub data umieszczenia oświadczenia przez klienta do 

środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 §2 Kodeksu Cywilnego). 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika 

niezbędne do przesłania mu odpowiedzi, adres siedziby lub adres do korespondencji, adres 

poczty elektronicznej. Dane udostępniane przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem 

reklamacji wykorzystywane będą przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia 

i odpowiedzi na reklamację, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane zostaną 

usunięte przez Organizatora. Osoba składająca reklamacja posiada prawo wglądu do swoch 

danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia z bazy danych. 

Złożenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji.  Wyżej wymienione 

uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można realizować 

przesyłając stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej: iodo@anwim.pl. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od 

daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia 

niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony emailem 

(o ile będzie podany) albo listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego albo data 

umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 

61 §2 Kodeksu Cywilnego). 

 

IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności 

z przyczyn techniczno-organizacyjnych, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać 

praw nabytych przez Uczestników Promocji. Organizator powiadomi Uczestników o zmianach 

poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie www.moyastacja.pl, w terminie 1 dnia 

kalendarzowego przed ich wejściem w życie. Ponadto zmieniony Regulamin będzie dostępny 

w siedzibie Organizatora oraz na stacjach paliw objętych promocją i na stronie internetowej 

www.moyastacja.pl w terminie, co najmniej 1 dnia kalendarzowego przed ich wejściem w 

życie. Klient może zostać powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez newsletter MOYA. 
 

2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. 

Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd właściwy dla 

Powoda. 
 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy, 

w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. 

nr 16 poz. 93 ze zm.). 
 

5. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji, począwszy od dnia jej 

rozpoczęcia w siedzibie Organizatora, na Stacjach Paliw objętych promocją, na których odbywa 

się Promocja oraz na stronie internetowej www.moyastacja.pl w formie umożliwiającej jego 

pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

mailto:iodo@anwim.pl
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