Regulamin promocji wiosennej
realizowanej na samoobsługowych stacjach w dn. 20-21.03.2021 r.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.
4.

II.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja
promocyjna („Promocja”) na samoobsługowych stacjach paliw należących do Anwim S.A.,
wskazanych w załączniku nr. 1 („stacje paliw MOYA express”)
Organizatorem Promocji jest Anwim S.A. z siedzibą Warszawie przy ul. Stańczyka 3, kod
01-237, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII 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 „Organizatorem”.
Promocja przeprowadzana będzie na stacjach paliw MOYA express.
Promocja będzie obowiązywać w dniach 20 i 21 marca 2021 r. cały dzień. Organizator
zastrzega, iż termin trwania promocji na stacjach paliw objętych 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.

WARUNKI PROMOCJI
1.

2.

3.

3.

4.

Przedmiotem promocji jest otrzymanie rabatu w wysokości 6 groszy brutto/litr paliwa dla
następujących towarów: olej napędowy „Standardowy”, benzyna bezołowiowa 95 oraz olej
napędowy „ON POWER” (na wybranych stacjach). Informacja o towarach objętych promocją
na danej stacji, znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu .
Do skorzystania z rabatu upoważnia 4 cyfrowy kod rabatowy, który zostanie przesłany do
Uczestnika wraz z newsletterem, który Uczestnik promocji wprowadza przed tankowaniem
na ekranie tankomatu. Rabat, o którym mowa w ust. 1 naliczany od ceny ze słupa cenowego
stacji paliw i nie podlega dalszym rabatom („Promocja”).
Uczestnikiem Promocji jest podmiot, który:
• dokonuje zakupu wyłącznie jako konsument pobierający paragon lub przedsiębiorca
pobierający jednorazową fakturę VAT, drukowaną na stacji.
• dokonuje zakupu na stacji paliw MOYA express
(„Uczestnik”).
Promocja nie dotyczy klientów, dokonujących zapłaty lub identyfikacji przy pomocy kart
flotowych MOYA Firma lub aplikacji mobilnej MOYA Firma. Promocja nie dotyczy również
żadnych innych kart flotowych akceptowanych w sieci MOYA.
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
1.

Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można:
•
przesyłać listownie na adres Organizatora: Dział Marketingu, Anwim S.A. ul. Daimlera
2, 02-460 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Promocja”,
•
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).
2. 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. Osoba składająca reklamacja posiada prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia z bazy danych.
Złożenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji. Wyżej wymienione
uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można realizować
przesyłając stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej: iodo@anwim.pl.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od
daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia
niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony emailem
4. (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.

2.
3.
4.

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 1 dnia
kalendarzowego przed ich wejściem w życie. Ponadto zmieniony Regulamin będzie dostępny
w siedzibie Organizatora oraz na stacjach paliw objętych promocją i na stronie internetowej
www.moyaexpress.pl w terminie, co najmniej 1 dnia kalendarzowego przed ich wejściem w
życie. Klient może zostać powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez newsletter MOYA.
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 właściwy dla
Uczestnika.
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.).

5.

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.

ZAŁĄCZNIK NR 1.
STACJE PALIW OBJĘTE PROMOCJĄ
Numer
Stacji

Miejscowość

Adres stacji

400
401
402
403
404
405
408
406
407
409
410
411

Łódź
Łódź
Łódź
Sosnowiec
Tychy
Bytom
Kalisz
Poznań
Poznań
Wałcz
Szczecin
Szczecin

93-149 Łódź, ul. Mazurska 4 /Rzgowska 98
90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97
93-177 Łódź, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 17/21
41-200 Sosnowiec, ul. Staszica 8B

412
413
421
423
424
425
420
418
419
415
416
417
426
427
428
422
414
429

Głogów
Żary
Toruń
Sochaczew
Radom
Lublin
Tczew
Reda
Rumia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Szczecin
Kobylnica
Gdańsk
Rybnik
Wrocław
Zabrze

Produkty
95, ON
95, ON
95, ON

43-110 Tychy, ul. Fabryczna 2
41-906 Bytom, ul. Konstytucji/Falista
62-800 Kalisz, ul. Wojska Polskiego 2
60-413 Poznań, ul. Tatrzańska 1/5
61-139 Poznań, ul. Ludwika Zamenhofa 138
78-600 Wałcz, ul. Budowlanych

95, ON
95, ON, ON POWER
95, ON
95, ON
95, ON, ON POWER
95, ON, ON POWER
95, ON

70-035 Szczecin, ul. Kolumba 41
70-661 Szczecin, ul. Gdańska 16B

95, ON
95, ON

67-200 Głogów, ul. Generała Sikorskiego 36
68-200 Żary, ul. Przeładunkowa 2
87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 63
96-500 Sochaczew, Wójtówka 2F

95, ON
95, ON
95, ON
95, ON

26-610 Radom, ul. Wernera / Mireckiego 14
20-309 Lublin, ul. Łęczyńska 40
83-110 Tczew, ul. Kwiatowa 17
84-240 Reda, ul. Gdańska
84-230 Rumia, ul. Sobieskiego
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 5

95, ON, ON POWER
95, ON
95, ON
95, ON
95, ON
95, ON

81-225 Gdynia, ul. Morska 116A
81-577 Gdynia, ul. Nowowiczlińska 2
70-666 Szczecin, ul. Basenowa 2
76-251 Kobylnica, ul. Szczecińska 4
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 96
44-200 Rybnik, ul. Jana Kotucza 35

95, ON, ON POWER
95, ON, ON POWER
95, ON
95, ON
95, ON
95, ON

50-429 Wrocław, ul. Krakowska 150

95, ON

41-800 Zabrze, ul. Wolności

95, ON

Organizator zastrzega, iż termin trwania promocji na stacjach paliw objętych promocją może ulec
zmianie, o czym Organizator poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji na
stronie internetowej: www.moyaexpress.pl co najmniej 1 dzień przed wejściem w życie zmiany.

