REGULAMIN PROMOCJI „KAWA ZA ZŁOTÓWKĘ”
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika Promocji.
1. Postanowienia Ogólne
1.1. Organizatorem Promocji „Kawa za złotówkę” jest P.H.U. MARES Sp. z o.o. z siedzibą we
Włocławku, ul. Zielna 47.
1.2. Promocja „Kawa za złotówkę” jest realizowana na stacjach paliw będących własnością Organizatora,
zgodnie z wykazem poniżej:
• Stacja Lotos, ul. Polna 84, 87-800 Włocławek
• Stacja Lotos, 87-811 Fabianki 84A
• Stacja Lotos, ul. Włocławska 1, 87-704 Bądkowo
• Stacja Lotos, 88-220 Samszyce, gm. Osięciny
• Stacja Lotos, ul. Gostynińska, 09-520 Łąck, Wola Łącka 56
1.3. Uczestnikiem promocji może być osoba, która na jednej ze stacji wskazanych w pkt. powyżej
zatankuje jednorazowo 40 litrów paliw białych lub dynamic i zapłaci za nie gotówką lub kartą
płatniczą. Osobie takiej przysługuje zakup kawy w cenie 1zł.
1.4. Jednorazowy zakup wielokrotności 40 litrów paliwa upoważnia do zakupu promocyjnego tylko
jednej kawy.
1.5. Kawa jest wydawana w kasie na stacji paliw Wydawcy bezpośrednio po zapłaceniu za zatankowane
paliwo.
1.6. Kawa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.
1.7. Promocja „Kawa za złotówkę” może być stosowana równolegle przy wykorzystaniu „Karty rabatowej
MARES” lub naliczeniu punktów na kartę NAVIGATOR.
1.8. Promocja „Kawa za złotówkę” nie łączy się z innymi promocjami poza tymi, wymienionymi w pkt.
powyżej.
1.9. Powyższa promocja nie obejmuje klientów WZ (klientów terminowych).
2. Pozostałe postanowienia
2.1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem uczestnictwem w promocji „Kawa za złotówkę” będą
rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14(czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji
przez Uczestnika.
2.2. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio na stacjach paliw Organizatora objętych promocją,
w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy: 87-800 Włocławek, ul. Zielna 47,
z dopiskiem " Kawa za złotówkę ".
2.3. Uczestnik promocji „Kawa za złotówkę” z chwilą jej aktywacji oświadcza, że zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2.4. Wydanie kawy stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu
obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
2.5 Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.mares.wloclawek.pl
2.5 Promocja obowiązuje od 05.03.2018 r. do odwołania.
3. Zmiany Regulaminu
3.1 Organizator promocji „Kawa za złotówkę” uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego
Regulaminu w każdym momencie na stronie internetowej www.mares.wloclawek.pl
4. Akceptacja Regulaminu
4.1 Niniejszy Regulamin Promocji „Kawa za złotówkę” będzie uznany za zaakceptowany przez
Uczestnika z chwilą aktywacji promocji (odbioru kawy od Organizatora).
4.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.03.2018r.

