REGULAMIN PROMOCJI
Tankuj na MOYA z rabatami do 30 gr

I.

ORGANIZATOR PROMOCJI
1. Promocja organizowana jest przez Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stańczyka 3, 01237 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000275176, o kapitale zakładowym w wysokości 17.164.410,00 zł w całości
opłaconym, NIP: 527-00-11-878, REGON: 010404971, BDO: 000096200, właściwy urząd
skarbowy: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, zwana dalej Organizatorem.

II.

CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja trwa od 2 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r., z możliwością jej przedłużenia.

III.

MIEJSCE PROMOCJI
1. Promocja odbywa się na stacjach paliw MOYA wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu,
który będzie cyklicznie aktualizowany. Aktualizacja załącznika nie wymaga formy aneksu do
niniejszego regulaminu.

IV.

ZASADY PROMOCJI
Promocja przeznaczona jest dla Klientów stacji paliw MOYA zwanych dalej Uczestnikami.
Promocją objęte są paliw oferowane na stacjach MOYA z wyłączeniem LPG
W czasie trwania Promocji Uczestnik będzie mógł uzyskać rabat w wysokości:
• 10 gr brutto / litr oleju napędowego lub benzyny przy tankowaniu do poj. 60 l,
• 20 gr brutto / litr oleju napędowego lub benzyny przy tankowaniu do poj. 60 l i
jednoczesnym zakupie co najmniej jednego wybranego produktu: dowolny gorący napój,
hot dog, zestaw Chrupiący Bekon Dog 2 szt. za 9 zł liczony jako 1 szt., zapiekanka lub płyn
do spryskiwaczy MOYA 4 l,
• 30 gr brutto / litr oleju napędowego lub benzyny przy tankowaniu do poj. 60 l i
jednoczesnym zakupie co najmniej dwóch wybranych produktów: dowolny gorący napój,
hot dog, zestaw Chrupiący Bekon Dog 2 szt. za 9 zł liczony jako 1 szt., zapiekanka lub płyn
do spryskiwaczy MOYA 4 l.
Promocja Tankuj na MOYA z rabatami do 30 gr nie łączy się z innymi promocjami i rabatami
oferowanymi na stacjach paliw MOYA, w tym z rabatem MOYA VIP, zestawem Chrupiący Bekon
Dog 2 szt. za 9 zł w rozumieniu jako dwa oddzielne produkty.
Promocja nie dotyczy Klientów:
• dokonujących płatności za pomocą kart flotowych oraz przelewem lub
• dokonujących zakupu na dokument WZ lub
• tankujących jednorazowo więcej niż 60 litrów paliwa
Pracownik stacji ma prawo odmówić naliczenia rabatu klientom, którzy dokonają kilkukrotnie
bezpośrednio następujących po sobie tankowań do tego samego pojazdu lub zbiornika,
celowo zaniżając jednorazowe tankowanie do max. 60 litrów.
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VI.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Programu lojalnościowego można:
•
przesyłać listownie na adres Organizatora: Anwim S.A. ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie „Tankuj na MOYA z rabatami do 30 gr”,
•
za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: reklamacje@anwim.pl
podczas trwania Promocji oraz w okresie 14 dni kalendarzowych po zakończeniu Programu
lojalnościowego (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. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Anwim S.A.
z siedzibą w Warszawie (kod 01-237), ul. Stańczyka 3. Osoba składająca reklamacja posiada
prawo wglądu do swoich 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. Zgłoszenie reklamacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby akcji promocyjnej.
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 e-mailem
(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).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej
Organizatora: www.moyastacja.pl oraz na stacjach paliw Moya wymienionych w załączniku
nr. 1 Regulaminu.
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Wiążące w zakresie Promocji są jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Udział Uczestnika Promocji oznacza akceptację regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w okresie
trwania konkursu, jeżeli nie pogorszą sytuacji osób, które uzyskały prawo wynikające z
niniejszego Regulaminu, tj. zmiana nie wpływa na uzyskany rabat.

