Regulamin promocji „PROMOCJA POWITALNA”
realizowanej na stacjach MOYA express
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Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja
pod nazwą „Promocja powitalna” na stacjach działających pod marką eMILA, prowadzonych
przez Anwim S.A.
Organizatorem Promocji jest Anwim S.A. z siedzibą Warszawie przy ul. Stańczyka 3, kod 01237, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy – Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000275176, posiadającą NIP 5270011878, nr BDO:
000096200, o kapitale zakładowym w wysokości: 17.164.410,00 zł, wpłaconym w całości,
właściwy urząd skarbowy: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, adres do
korespondencji: ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zwana dalej „Organizator”.
Promocja przeprowadzana będzie na stacjach paliw Organizatora prowadzonych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej pod marką eMILA wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu
(„Stacje MOYA objęte promocją”).
Promocja będzie obowiązywać w całodobowo, w okresie obowiązywania Promocji, o którym
mowa w ust. 5.
Szczegółowy wykaz dat obowiązywania promocji dla poszczególnych stacji stanowi tabela w
załączniku nr. 1. Organizator zastrzega, iż termin trwania promocji na danej stacji paliw
objętej promocją może ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje Klienta, poprzez
zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej: www.moyaexpress.pl, co
najmniej dzień przed wejściem w życie zmiany.
O datach przejmowania poszczególnych stacji, Organizator będzie informował na stronie
internetowej: www.moyaexpress.pl. Klient, który ma zawartą Umowę Flotową w każdy piątek
otrzyma, na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie, zbiorczą informację o
przejętych stacjach w danym tygodniu.

WARUNKI PROMOCJI
1.

2.

Przedmiotem promocji jest otrzymanie rabatu w wysokości 10 gr. brutto/litr paliwa dla
następujących towarów: Olej Napędowy „Standardowy” oraz benzyna bezołowiowa 95.
Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie naliczany od ceny ze słupa cenowego
stacji paliw i nie podlega dalszym rabatom („Promocja”).
Uczestnikiem Promocji jest podmiot, który:
• ma zawartą z Organizatorem umowę dotyczącą uczestnictwa w programie MOYA Firma, na
podstawie której ma możliwość posiadania i posługiwania się kartą flotową lub aplikacją
mobilną, w tym jeżeli zarejestrował się do programu MOYA Firma i pobrał aplikację
mobilną MOYA Firma („Umowa Flotowa”), oraz
• dokonuje zakupu na stacji eMILA, przejętej przez Anwim S.A., na której obowiązuje
promocja zgodnie z załącznikiem nr. 1.
• dokonuje zakupu, przy wykorzystaniu karty flotowej lub aplikacji mobilnej MOYA Firma

(jeżeli transakcja nie może być dokonana przy wykorzystaniu karty flotowej lub aplikacji
mobilnej MOYA Firma Promocja nie obowiązuje, także jeżeli powodem niemożliwości
skorzystania z karty jest przekroczony limit kredytu kupieckiego lub brak środków na
subkoncie, czy karcie)
(„Uczestnik”).
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Promocja dotyczy klientów, dokonujących zapłaty tylko przy pomocy kart flotowych, MOYA
Firma lub Aplikacji MOYA Firma. Promocja nie dotyczy żadnych innych kart flotowych
akceptowanych w sieci MOYA.
Cena promocyjna nie łączy się z przyznanymi rabatami na podstawie zawartych Umów Flotowych.
Obowiązuje zasada najlepszego rabatu, na podstawie którego klientowi zostanie automatycznie
naliczony rabat o wyższej wysokości (jeżeli klient flotowy na podstawie Umowy
Flotowej ma wyższy rabat niż na podstawie niniejszej Promocji, to będzie obowiązywał
przyznany rabat na podstawie Umowy Flotowej).
Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi urządzanymi przez Organizatora, chyba że
regulaminy określające zasady i warunki tych akcji promocyjnych wyraźnie stanowią inaczej.

III. REKLAMACJE
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Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można:
•

przesyłać listownie na adres Organizatora: Dział Marketingu, Anwim S.A. ul. Stańczyka 3,
01-237 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Promocja powitalna”,

•

za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: kontakt@moyaexpress.pl

podczas trwania Promocji oraz w okresie 14 dni kalendarzowych po zakończeniu Promocji
(liczy się data stempla pocztowego lub data umieszczenia oświadczenia przez klienta do
środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 §2 Kodeksu Cywilnego).
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.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia
niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony emailem
(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).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z
przyczyn techniczno-organizacyjnych, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać
praw nabytych przez Uczestników Promocji. Organizator powiadomi Uczestników o zmianach
poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie www.moyaexpress.pl w terminie 2 dni
kalendarzowych przed ich wejściem w życie. Ponadto zmieniony Regulamin będzie dostępny
w siedzibie Organizatora oraz na stacjach paliw objętych promocją i na stronie internetowej
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www.moyaexpress.pl w terminie, co najmniej 2 dni kalendarzowych przed ich wejściem w
życie. Klient może zostać powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez portal MOYA ecommerce.
Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd określony w
Umowie Flotowej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy, w
szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr
16 poz. 93 ze zm.).
Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji, począwszy od dnia jej
rozpoczęcia w siedzibie Organizatora, na Stacjach Paliw objętych promocją, na których
odbywa się Promocja oraz na stronie internetowej www.moyaexpress.pl w formie
umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1. STACJE PALIW OBJĘTE PROMOCJĄ:

Nazwa stacji

Adres stacji

Łódź_Mazurska/Rzgowska
Łódź_Jaracza

93-149 Łódź, ul. Mazurska 4 /Rzgowska 98

Łódź_Dąbrowskiego
Sosnowiec_Staszica
Tychy_Petrol

90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97
93-177 Łódź, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego
17/21
41-200 Sosnowiec, ul. Staszica 8B
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 2

Bytom_Konstytucji/Falista
Poznań_Tatrzańska
Poznań_Zamenhofa

41-906 Bytom, ul. Konstytucji/Falista

Kalisz_Wojska Polskiego
Wałcz_Budowlanych
Szczecin_Kolumba
Szczecin_Gdańska
Głogów_Sikorskiego
Żary_Przeładunkowa

62-800 Kalisz, ul. Wojska Polskiego 2

Wrocław_Krakowska
Gdynia_Hutnicza
Gdynia_Morska
Gdynia_Nowowiczlińska
Reda_Gdańska

50-429 Wrocław, ul. Krakowska 150

Rumia_Sobieskiego
Tczew_Kwiatowa
Toruń_Bydgoska
Rybnik_Kotucza
Sochaczew_Wójtówka
Radom_Wernera/Mireckiego
Lublin_Łęczyńska
Szczecin_Basenowa
Kobylnica Szczecińska
Gdańsk Elbląska
Zabrze Wolności

60-413 Poznań, ul. Tatrzańska 1/5
61-131 Poznań, ul. Ludwika Zamenhofa 138

78-600 Wałcz, ul. Budowlanych
70-035 Szczecin, ul. Kolumba 41
70-661 Szczecin, ul. Gdańska 16B
67-200 Głogów, ul. Generała Sikorskiego 36
68-200 Żary, ul. Przeładunkowa 2

81-255 Gdynia, ul. Hutnicza 5
81-225 Gdynia, ul. Morska 116A
81-577 Gdynia, ul. Nowowiczlińska 2
84-240 Reda, ul. Gdańska

Data obowiązywania
promocji
1.12.2020-30.12.2020
1.12.2020-30.12.2020
1.12.2020-30.12.2020
1.12.2020-30.12.2020
1.12.2020-30.12.2020
1.12.2020-30.12.2020
1.12.2020-30.12.2020
2.12.2020-31.12.2020
1.12.2020-30.12.2020
7.12.2020-5.01.2021
9.12.2020-7.01.2021
10.12.2020-8.01.2021
14.12.2020-12.01.2021
15.12.2020-13.01.2021
3.02.2021-04.03.2021
8.02.2021-09.03.2021
20.01.2021-18.02.2021
21.01.2021-19.02.2021
11.02.2021-12.03.2021

80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 96

10.02.2021-11.03.2021
11.01.2021-09.02.2021
17.12.2020-15.01.2021
1.02.2021-2.03.2021
4.01.2021-2.02.2021
5.01.2021-3.02.2021
6.01.2021-4.02.2021
25.01.2021-23.02.2021
27.01.2021-25.02.2021
28.01.2021-26.02.2021

41-800 Zabrze, ul. Wolności

4.02.2021-5.03.2021

84-230 Rumia, ul. Sobieskiego
83-110 Tczew, ul. Kwiatowa 17
87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 63
44-200 Rybnik, ul. Jana Kotucza 35
96-500 Sochaczew, Wójtówka 2F
26-600 Radom, ul. Wernera / Mireckiego 14
20-309 Lublin, ul. Łęczyńska 40
70-666 Szczecin, ul. Basenowa 2
76-251 Kobylnica, ul. Szczecińska 4

Organizator zastrzega, iż termin trwania promocji na danej stacji paliw objętej promocją może ulec
zmianie, o czym Organizator poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji na
stronie internetowej: www.moyaexpress.pl co najmniej dzień przed wejściem w życie zmiany.

