Regulamin z dnia 10.02.2020r.
dotyczący promocji „Promocja motocyklowa Gulf”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

Organizatorem promocji „Promocja motocyklowa Gulf” (dalej: Promocja) jest Gulf Polska Spółka
z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mierzyńska 42, zarejestrowana w KRS pod numerem 36485300,
nazwanej dalej „Organizatorem”.
Promocja skierowana jest do wszystkich klientów (zwani dalej: Klienci) kupujących produkty
bezpośrednio od firmy Gulf Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Niniejszy regulamin Promocji (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki, na jakich
odbywa się Promocja.
Przedmiotem promocji jest zakup w trakcie trwania akcji promocyjnej wymienionych niżej
produktów promocyjnych w określonych ilościach, dokonany wyłącznie bezpośrednio u
Organizatora co premiowane będzie nagrodami w postaci kart paliwowych Orlen, zgodnie z
zasadami opisanymi poniżej.
Promocja trwa od 10.02.2020r do dnia 17.04.2020r. (zwany dalej: czas trwania Promocji) i
dotyczy wyłącznie terenu Rzeczpospolitej Polskiej.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed terminem wskazanym w pkt
1.5., jednakże zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie wszystkich Klientów biorących
udział w promocji np. zamieszczając taką informację na stronie www.gulf.pl.
§2
UCZESTNICTWO W PROMOCJI

2.1
2.2
2.3

Promocją zostają automatycznie objęci wszyscy Dystrybutorzy Regionalni Gulf Polska Spółka z
o.o.
Każdemu z Klientowi przysługuje prawo do wyłączenia się z Promocji oraz rezygnacji z
przyznanych nagród. Klient powinien pisemnie poinformować o tym fakcie organizatora.
Zakup Produktów Promocyjnych winien być udokumentowany fakturą VAT.
§3

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI
3.1

Poniższa lista określa oleje motocyklowe (zwane dalej Produktami) biorące udział w akcji
promocyjnej:
Nazwa produktu
Gulf Pride 2T
Gulf Pride 2T Plus
Gulf Syntrac 2T
Gulf Syntrac 4T 5W40
Gulf Pride 4T 10W40
Gulf Syntrac 4T 10W40
Gulf Power Trac 4T 10W40

Gulf Syntrac 4T Superbike 10W50
Gulf Syntrac 4T Superbike 15W50
Gulf Pride 4T 15W50

Produkty promocyjne dostarczane są w jednorodnych opakowaniach zbiorczych. Brak możliwości
otwierania kartonów i mieszania produktów.
3.2

Nagrodami są karty upominkowe / paliwowe Orlen Oil w różnych nominałach, odpowiednich do
należnej nagrody za zakup. Szczegóły dostępne pod adresem
https://dlakierowcow.orlen.pl/karta-upominkowa

3.3 Zasady przydzielania nagród za zakupy Produktów stanowią iż:
Za każdy jednorazowy zakup 36 litrów olejów motocyklowych Gulf, w opakowaniach 1L lub/i 4L,
klient otrzyma 50zł na karcie upominkowej /paliwowej Orlen.
Za każdy jednorazowy zakup opakowania 60 litrów olejów motocyklowych Gulf, klient otrzyma
100zł karcie upominkowej /paliwowej Orlen.
Za każdy jednorazowy zakup opakowania 200 litrów olejów motocyklowych Gulf, klient otrzyma
300zł karcie upominkowej /paliwowej Orlen.
3.4

Warunkiem ubiegania się przez Klienta o przyznanie nagrody jest:
Dokonanie zakupu Produktu zgodnie z zasadami opisanymi powyżej;
Zgłoszenie do Promocji przesłane drogą elektroniczną na adres Organizatora info@gulf.pl;
Zgłoszeń należy dokonywać niezwłocznie po zakupie Produktów
Zgłoszenie uczestnictwa oznacza jednocześnie akceptację warunków Promocji oraz potwierdza
fakt zapoznania się z Regulaminem Promocji;
e. O kolejności wydawania nagród decyduje kolejność dokonania przez Klienta prawidłowego
zgłoszenia zgodnie z powyższymi zasadami.
Nagrody będą niezwłocznie dostarczane przez organizatora kurierem lub osobiście przez
przedstawiciela Organizatora jednak nie później niż 30 (trzydzieści dni roboczych) od daty
dostarczenia Klientowi zamówionego towaru.
Pula wszystkich nagród przewidzianych w Promocji jest ograniczona. Klienci uprawnieni są do
dokonywania wielokrotnego zakupu Produktów Promocyjnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek zapłaty podatku od otrzymanych w Promocji
nagród ciąży na beneficjentach tychże nagród.
Organizator zastrzega sobie możliwość wstrzymania wydania nagród Klientom, którzy posiadają
nieuregulowane zobowiązania płatnicze wobec Gulf Polska Spółka z o.o. .
a.
b.
c.
d.

3.5

3.6
3.7
3.8

§4

ZWROTY I REKLAMACJE

4.1

W przypadku uzasadnionej i zaakceptowanej przez Organizatora reklamacji Produktu Klient
winien niezwłocznie zakupić tożsamą ilość Produktów od Organizatora. W przypadku kiedy taki
zakup Produktów u Organizatora nie będzie możliwy Klient winien zwrócić adekwatną ilość
przyznanych wcześniej mu nagród.

4.2

W przypadku zwrotu Produktów Promocyjnych przez Klienta do organizatora, Klient winien
równolegle zwrócić adekwatną ilość przyznanych wcześniej mu nagród.
§5
POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1

5.2

Administratorem danych osobowych Klientów lub innych danych niezbędnych do zapewnienia
prawidłowego przebiegu Promocji (w tym także ewentualnego postępowania reklamacyjnego)
jest Gulf Polska Spółka z o.o..
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania,
usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji
(Adres wysyłki nagród).
§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inny towar.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Klientowi Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Klienta.
Reklamacje można składać osobiście lub przez pełnomocnika organizatora, lub drogą
elektroniczną na adres info@gulf.pl w okresie do 14 dni od daty zakończenia promocji.
Dane kontaktowe organizatora, adres siedziby i dane kontaktowe pełnomocników dostępne są
na stronie http://www.gulf.pl/kontakt/.
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

