REGULAMIN PROGRAMU „KARTA RABATOWA”
Organizatorem Programu „Karta Rabatowa” jest P.H.U. MARES Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku,
ul. Zielna 47.
Program „Karta Rabatowa ” jest programem przeznaczonym dla klientów dokonujących zakupów 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 Uczestnika.
1. Postanowienia Ogólne
1.1. Wystawcą karty rabatowej jest P.H.U. MARES Sp. z o.o. Kartę można otrzymać jedynie za
pośrednictwem spółki P.H.U. MARES Sp. z o.o. bądź spółek z Grupy Kapitałowej P.H.U. MARES
Sp. z o.o.
1.2. Karta rabatowa uprawnia do zakupu z rabatem przy płatności gotówką i kartą płatniczą.
1.3. Wysokość rabatu ustalonego przez firmę nie podlega jakiejkolwiek wymianie gotówkowej.
1.4. Karta rabatowa jest dokumentem na okaziciela, nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową.
1.5. Karta rabatowa nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
1.6. Zakres rabatów okresowo może ulegać zmianom .
2. Uczestnictwo w Programie
2.1. Do Programu „Karta Rabatowa” może przystąpić:
- osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
- osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat,
2.2. W Programie nie ma możliwości łączenia promocji wynikającej z posiadania kilku kart min. karty
rabatowej, której wystawcą jest P.H.U. Mares Sp. z o.o., z kartą rabatową LOTOS Navigator.
3. Realizacja upustów
3.1. Uczestnik, przystępując do Programu „Karta Rabatowa” otrzymuje do używania kartę rabatową.
3.2. Karta rabatowa umożliwia dokonanie zakupów towarów z 5% upustem w kategorii „ sklep” na stacji
paliw z wyłączeniem produktów tytoniowych (papierosów), wysokoprocentowych napojów
alkoholowych oraz doładowań telefonicznych.
3.3. Upust cenowy nie łączy się z żadnymi promocjami i rabatami na terenie sklepu.
3.4. Karta rabatowa umożliwia dokonanie zakupów paliwa na stacji paliw z upustem. O wysokości upustu
uczestnik programu zostanie poinformowany przez kasjera realizującego proces sprzedaży paliwa na
danej stacji paliw.
3.5. Realizacja upustu następuje po okazaniu sprzedawcy karty rabatowej przed dokonaniem transakcji.
4. Pozostałe postanowienia
4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasady przyznawania rabatów.
4.2. Organizator może w dowolnym momencie zmienić lub anulować wysokość upustu cenowego
przyznanego Uczestnikowi.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu „Karta Rabatowa”
w każdym momencie.
4.4. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia
informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu „Karta Rabatowa” na stronie
internetowej www.mares.wloclawek.pl
5. Zmiany Regulaminu Programu
5.1. Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu
w każdym momencie na stronie internetowej www.mares.wloclawek.pl
6. Akceptacja Regulaminu
6.1. Niniejszy Regulamin Programu „Karta Rabatowa” będzie uznany za zaakceptowany przez
Uczestnika z chwilą pierwszego użycia karty wydanej Uczestnikowi.
6.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.02.2018r.

