REGULAMIN PROMOCJI
prowadzonej pod nazwą:

„Z Circle K podróżujesz taniej”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), określa warunki i zasady, na jakich
odbywa się promocja pod nazwą „Z Circle K podróżujesz taniej” (zwana dalej „Promocją”).
2. Organizatorem Promocji jest Circle K Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Puławskiej 86, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000012413, NIP: 779-00-01-083 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) jest wyłącznie pełnoletnia osoba
fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest uczestnikiem
programu lojalnościowego Circle K EXTRA Club („Program”), która w okresie trwania Promocji
dokona przynajmniej jednego zakupu produktów lub usług na stacjach Circle K za minimum
10 zł przy użyciu karty lojalnościowej programu Circle K EXTRA Club.
4. Promocja obowiązuje od 23.04.2019 r. i trwa do jej odwołania przez Organizatora.
5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystępując do udziału w Promocji Uczestnik
potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
II. WARUNKI PROMOCJI

1. Uczestnicy mogą korzystać z Promocji polegającej na przyznawaniu punktów w Programie za
transakcje zrealizowane w serwisie internetowym www.booking.com z użyciem
indywidualnego linku otrzymanego na stronie Katalogu Nagród EXTRA Club dostępnego w
ramach Programu.
2. Uczestnikowi będą przyznawane punkty w Programie za transakcje, o których mowa w pkt 1)
powyżej, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a. Uczestnik - po wpisaniu na stronie Katalogu Nagród EXTRA Club numeru karty
lojalnościowej EXTRA Club, z wyłączeniem numerów kart bankowych
zarejestrowanych na koncie EXTRA Club, oraz adresu e-mail podanego w
Programie – za pośrednictwem udostępnionego indywidualnego linku dokona
rezerwacji na stronie www.booking.com usługi noclegowej w wybranym hotelu;
b. Uczestnik zakupi usługę noclegową zarezerwowaną w sposób w opisany powyżej;
c. Nastąpi faktyczne zakwaterowanie Uczestnika w wybranym hotelu, co zostanie
potwierdzone przez ten hotel oraz serwis Booking.com w terminie 60 dni od dnia
dokonania zakupu usługi noclegowej.
3. Promocja nie obejmuje transakcji:
d. dokonanych przez aplikację mobilną serwisu Booking.com;
e. dokonanych ze strony Booking.com bezpośrednio w przeglądarce bez
wykorzystania udostępnionego linku na stronie Katalogu Nagród EXTRA Club;

f.

niedokonanych z innych przyczyn na skutek bezpośredniego przekierowania
Uczestnika ze strony Katalogu Nagród EXTRA Club dostępnego w ramach
Programu za pośrednictwem udostępnionego linku na stronę www.booking.com,
w tym przykładowo po opuszczenie sesji przeglądarki zainicjowanej skorzystaniem
z udostępnionego linku lub otwarciu nowego okna w przeglądarce (zasada „last
cookie wins”).

4. Za każdy 1 złoty wydany przez Uczestnika na transakcje objęte warunkami niniejszej Promocji,
Uczestnik otrzyma 2 punkty EXTRA Club. Wartość transakcji Uczestników będzie przeliczana z
waluty, w jakiej zapłacono za daną transakcję, na złote polskie (PLN) według wg kursu
średniego NBP z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym spełniły się warunki
objęcia jej Promocją.
5. Punkty uzyskane w ramach Promocji zostaną naliczone na konta Uczestników Programu w
terminie do 60 dni po spełnieniu się wszystkich warunków niniejszej Promocji uprawniających
do uzyskania tych punktów.
6. Uczestnik nie może udostępniać unikalnego linku kierującego do strony Booking.com osobom
trzecim.
III. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listem poleconym na
adres Organizatora: Circle K Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, z dopiskiem
na kopercie „Z Circle K podróżujesz taniej” w okresie trwania Promocji oraz w okresie 30 dni
od dnia jej zakończenia (liczy się data stempla pocztowego).
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika
niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
3. 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 e-mailem
(o ile będzie podany) albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data
umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art.
61 § 2 Kodeksu Cywilnego).
4. W sprawach związanych z dokonaniem i zarządzaniem rezerwacjami w serwisie
internetowym Booking.com należy kontaktować się z infolinią Booking.com pod numerem
telefonu +48 22 306 08 55 (opłata według taryfy operatora).
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w
postanowieniach niniejszego Regulaminu, w szczególności z przyczyn technicznoorganizacyjnych, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już
nabytych przez Uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie
internetowej www.circlek.pl oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora w terminie co
najmniej 7 dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie.

2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe
sądy powszechne.
4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową,
loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

5. Regulamin Promocji, jest dostępny przez czas trwania Promocji, począwszy od dnia jej
rozpoczęcia, na stronie internetowej www.circlek.pl oraz w siedzibie Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy
ustawy Kodeks cywilny.
7. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

