
REGULAMIN „BONU SKLEPOWEGO” MARES 
 

Bon sklepowy to elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika  do jego 
realizacji  na stacjach paliw  będących własnością organizatora, zgodnie z wykazem poniżej: 

1. Stacja Lotos, ul. Jana Pawła II 6a, 87-800 Włocławek 
2. Stacja Lotos, ul. Polna 84, 87-800 Włocławek 
3. Stacja Lotos, 87-811 Fabianki 84A 
4. Stacja Lotos, ul. Włocławska 1, 87-704 Bądkowo 
5. Stacja Lotos, 88-220 Samszyce, gm. Osięciny 
6. Stacja Lotos, ul. Toruńska 121, 87-800 Włocławek 
7. Stacja Lotos, ul. Gostynińska, 09-520 Łąck, Wola Łącka 56 
8. Stacja Lotos ul. Al. Kazimierza Wielkiego, 87-800 Włocławek 

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Nabywcy i Użytkownika Bonu Sklepowego. 
1. Postanowienia Ogólne 

1.1. Wydawcą Bonu sklepowego MARES jest P.H.U. MARES Sp. z o.o.  z siedzibą we Włocławku,                            
ul. Zielna 47. 

1.2. Wartość Bonu Sklepowego MARES określa się na 15zł/brutto. 
1.3. Nabywca to osoba, która na jednej ze stacji będących własnością Wydawcy otrzymuje od niego Bon 

Sklepowy w zamian za jednorazowy zakup paliwa.  
1.4. Dla klientów indywidualnych (z wyłączeniem klientów WZ zwanych potocznie terminowymi) ilość 

uprawniająca do wydania Bonu Sklepowego to co najmniej 200litrów.  
1.5. Dla klientów flotowych  ilość uprawniająca do wydania Bonu Sklepowego to co najmniej 300litrów.  
1.6. Bon Sklepowy MARES przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania. 
1.7. Należy  zgłosić chęć skorzystania z Bonu Sklepowego MARES przed rozpoczęciem czynności 

kasowych. 
1.8. Bon Sklepowy MARES umożliwia dokonanie zakupów towarów w kategorii „ sklep” na stacji paliw 

z wyłączeniem produktów tytoniowych (papierosów) oraz doładowań telefonicznych.. 
1.9. Bon Sklepowy MARES jest traktowany jako środek płatniczy, nie podlega wymianie na środki 

pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. 
1.10. Bon Sklepowy MARES nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. 
1.11. Bon Sklepowy MARES jest ważny i aktywny przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, od daty jego 

wydania w kasie na stacji paliw Wydawcy . 
1.12. Użytkownik Bonu Sklepowego musi posiadać dokument  potwierdzający datę jego otrzymania od 

Wydawcy. Dokument musi być opatrzony pieczęcią stacji i osoby wydającej bon. 
2.  Zasady korzystania z Bonu Sklepowego MARES 

2.1. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Bony Sklepowe MARES nieuszkodzone, posiadające 
wszystkie zabezpieczenia chroniące przed  jej sfałszowaniem. 

2.2. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową 
w przypadku realizacji zakupów na stacjach paliw lub myjniach będących własnością Wydawcy, gdy 
wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż wartość Bonu Sklepowego 
MARES. 

2.3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Sklepowego MARES w przypadku upływu terminu 
ważności Bonu Sklepowego MARES (12 miesięcy po jej otrzymaniu). 

2.4. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu 
utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu Sklepowego MARES. 

2.5. Realizacja Bonu Sklepowego MARES będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy 
Użytkownik wejdzie w posiadanie Bonu Sklepowego MARES w sposób nieuprawniony. 

2.6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bon Sklepowy MARES, który został utracony lub 
uszkodzony, po ich przekazaniu Nabywcy. 

3. Aktywacja Bonu Sklepowego MARES 
3.1.  Potwierdzeniem dokonania aktywacji Bonu Sklepowego MARES (daty) na stacji paliw Wydawcy jest  

posiadanie dokumentu wymienionego w pkt. 1.10.  
3.2.  Data aktywacji znajdująca się na paragonie niefiskalnym lub na nocie dostawy określa początek 

ważności bonu, który zgodnie z Regulaminem upływa po okresie 12 miesięcy. 
4. Pozostałe postanowienia 

4.1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów i Usług przy użyciu Bonu Sklepowego  MARES 
będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14(czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji 
przez Użytkownika. 



4.2. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio na stacjach paliw  Wydawcy, w godzinach ich otwarcia 
lub listownie na adres biura Wydawcy: 87-800 Włocławek, ul. Zielna 47, z dopiskiem "Bon Sklepowy  
- reklamacja". 

4.3. Nabywca/Użytkownik wraz z aktywacją Bonu Sklepowego  MARES oświadcza, że zapoznał się z 
treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego 
zapisów.  

4.4. Wydanie Bonu Sklepowego MARES nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów 
i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 

4.1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona  na stronie internetowej www.mares.wloclawek.pl 
5.  Zmiany Regulaminu  

5.1. Wydawca Bonu Sklepowego MARES  uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego 
Regulaminu w każdym momencie na stronie internetowej www.mares.wloclawek.pl 

6.  Akceptacja Regulaminu 
6.1.  Niniejszy Regulamin Programu „Bon Sklepowy MARES” będzie uznany za zaakceptowany przez 

Uczestnika z chwilą jego aktywacji (odbioru bonu od Wydawcy). 
6.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.02.2018r. 


