
 

PROGRAM POLECEŃ KART PALIWOWYCH SHELL CARD 2022 – REGULAMIN 

obowiązujący od dnia 1 października 2022 r. 

 

1. Definicje: 

a. Karta – oznacza kartę paliwową Shell Card; 

b. Klienci – oznacza klientów Shell, z którymi Shell ma zawarte Umowy; 

c. Konto Karty Paliwowej Shell – oznacza zarejestrowane w systemach Shell konto 

Klienta; 

d. Nagroda za Polecenie – oznacza kartę podarunkową Shell na okaziciela, o której 

mowa w ust. 11, do wykorzystania na własnych stacjach paliw Shell w Polsce 

(Nagrody za Polecenie nie są uznawane na stacjach partnerskich Shell); 

e. Okres Obowiązywania – oznacza okres trwania Programu, określony w ust. 3 

poniżej; 

f. Polecający – oznacza Klienta lub Posiadacza Karty; 

g. Potencjalny Klient – oznacza podmiot, który zawarł z Shell, w Okresie 

Obowiązywania, Umowę, na skutek polecenia przez Klienta; 

h. Posiadacz Karty – oznacza Klienta lub inną osobę, którą Klient upoważnił do 

korzystania z Karty w ramach Konta Karty Paliwowej Shell Klienta; 

i. Program – oznacza program poleceń Kart, mający na celu pozyskanie przez Shell 

Potencjalnych Klientów;  

j. Shell - oznacza Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000005239; 

k. Umowa – oznacza umowę o wydanie i używanie kart Shell Card. 

Pojęcia używane w licznie mnogiej mają odpowiednie znaczenie. 

 

2. Program organizowany jest przez Shell w Okresie Obowiązywania, wśród Klientów i 

Posiadaczy Kart. 

 

3. Okres Obowiązywania Program trwa od 01 października 2022 r. (godz. 24:01) włącznie do 

30 września 2023 (godz. 23:59) włącznie i może zostać przedłużony przez Shell bez 

wcześniejszego powiadomienia. 

 

4. Program jest dostępny wyłącznie dla Klientów oraz Posiadaczy Karty Klientów, którzy w 

momencie wzięcia udziału w Programie, spełniają łącznie następujące warunki: 

 

a. posiadają główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski; 

b. są aktywnymi użytkownikami Kart; 

c. nie posiadają wobec Shell żadnych zobowiązań z przekroczonym terminem 

płatności. 

  

 



5. Potencjalnymi Klientami, którzy mogą zostać poleceni w ramach niniejszego Programu, są 

podmioty gospodarcze, które posiadają główne miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej w Polsce, które: 

 

a. w dniu polecenia (w trybie opisanym w ust. 6 poniżej) nie były Klientami, w tym nie 

posiadały Konta Karty Paliwowej Shell;  

b. nigdy wcześniej nie byli klientami Shell, z którymi Shell (przed lub w trakcie Okresu 

Obowiązywania) rozwiązał umowy, o przedmiocie takim jak Umowa relacje 

biznesowe, niezależnie od przyczyn; 

c. wyraziły zgodę na przekazanie ich danych kontaktowych Shell, w celu otrzymania 

od Shell oferty dotyczącej Umowy. 

 

6. Aby wziąć udział w Programie i być uprawnionym do otrzymania Nagrody za Polecenie, 

Polecający musi dokonać polecenia poprzez prawidłowe wypełnienie formularza 

(Formularz Polecenia Karty Paliwowej Shell dostępnego pod linkiem: pl_po Card Signup 

Referral Programme (formstack.com)) i podanie w nim w szczególności następujących danych: 

 

a. dane Polecającego – imię, nazwisko, dane kontaktowe, oznaczenie podmiotu 

gospodarczego, w ramach którego uzyskał możliwość korzystania z Kart; 

b. firma, osoba kontaktowa, numer telefonu, e-mail, adres itp. Potencjalnego Klienta 

(Klientów) Karty Paliwowej Shell; 

c. potwierdzenie, że Polecający uzyskał zgodę Potencjalnego Klienta (Klientów) Kart 

Paliwowych Shell oraz osoby wskazanej przez niego do kontaktu, na ujawnienie 

Shell ich danych w ramach niniejszego Programu; oraz 

d. zgoda Polecającego na podanie Potencjalnemu Klientowi przez Shell nazwiska 

Polecającego w przypadku, gdy Potencjalny Klient Kart Paliwowych Shell zapyta o 

źródło polecenia. 

 

Ważna uwaga: Wszystkie informacje podane przez Polecającego w związku z niniejszym 

Programem i dla jego celów muszą być prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. 

Wymagane jest ścisłe spełnienie wszystkich podanych wymogów. Formularze Polecenia 

Karty Paliwowej Shell, które nie spełniają bezwzględnie powyższych kryteriów, nie będą 

rozpatrywane w ramach Programu. 

 

7. Shell nie jest zobowiązany do wykorzystania danych udostępnionych przez Polecającego w 

Formularzu Polecenia Karty Paliwowej i skontaktowania się z tak zaproponowanymi 

Potencjalnymi Klientami.  

 

8. Skuteczne Polecenie: Skuteczne Polecenie to polecenie, w przypadku którego Shell 

faktycznie otworzy, w Okresie Obowiązywania lub w ciągu dwóch (2) miesięcy po 

zakończeniu Okresu Obowiązywania, Konto Karty Paliwowej Shell dla danego 

Potencjalnego Klienta. Skuteczne Polecenia uprawniają Polecającego do Nagrody za 

Polecenie, pod warunkiem, że: 

a. Shell uzyska zgodę Potencjalnego Klienta na powiadomienie Polecającego o 

zawarciu Umowy, otwarciu Konta (Kont) Karty Paliwowej Shell oraz łącznym 

wolumenie zakupionych z użyciem Kart paliw samochodowych; oraz 

https://oneshell.formstack.com/forms/pl_pol_card_signup_referral_programme
https://oneshell.formstack.com/forms/pl_pol_card_signup_referral_programme


b. Potencjalny Klient, w ciągu pierwszych trzech (3) miesięcy po otwarciu Konta Karty 

Paliwowej Shell, nabędzie dowolne Paliwa Shell, w ilości co najmniej 3000 litrów, w 

ramach Konta Karty Paliwowej Shell, otwartego na skutek Skutecznego Polecenia. 

 

9. Dla uniknięcia wątpliwości, Shell zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Konta Karty 

Paliwowej Shell dla dowolnego Potencjalnego Klienta bez konieczności podawania 

przyczyn takiej odmowy.  

 

Ważna uwaga: Aby zapewnić poufność wniosku Potencjalnego Klienta o otwarcie Konta 

Karty Paliwowej Shell, Shell nie może ujawnić statusu wniosku nikomu poza Potencjalnym 

Klientem Karty Paliwowej Shell i za wyraźną zgodą Potencjalnego Klienta Karty Shell - 

Polecającemu. 

 

10. Nagroda za Polecenie: Wartość Nagrody za Polecenie zależy od łącznej ilości 

zakupionego przy użyciu Karty/ Kart w pierwszych 3 miesiącach po otwarciu Konta Karty 

Paliwowej Shell dla danego Potencjalnego Klienta, dowolnych rodzajów paliwa 

samochodowego, zgodnie z poniższą tabelą. 

 

Zakup paliw przez Potencjalnego 

Klienta w ciągu pierwszych trzech (3) 

miesięcy od daty otwarcia dla danego 

Potencjalnego Klienta Konta Karty 

Paliwowej Shell 

Wartość nagrody na karcie 

podarunkowej  

3,000 - 4,999 litrów 200,00 PLN 

5,000 - 6,999 litrów 300,00 PLN 

7,000 - 9,999 litrów 400,00 PLN 

Ponad 10 000 litrów 500,00 PLN 

 

 

11. Polecający może złożyć dowolną liczbę Formularzy Polecenia Karty Paliwowej Shell w 

Okresie Obowiązywania Programu. W przypadku, gdy Potencjalny Klient jest polecany 

przez różnych Polecających, Nagrodę za Polecenie otrzyma ten Polecający, który jako 

pierwszy przedłożył Shell Formularz Polecenia Karty Paliwowej Shell zgodnie z 

Regulaminem Programu. 

 

12. Do Nagrody za Polecenie stosuje się następujące zasady: 

 

a. w przypadku niedostępności Nagród za Polecenie, Shell zastrzega sobie prawo do 

zastąpienia ich innym prezentem o podobnej wartości w dowolnym czasie bez 

wcześniejszego powiadomienia; 

b. Nagrody za Polecenie nie podlegają wymianie na gotówkę, kredyt lub nagrody 

rzeczowe; 

c. Nagrody za Polecenie wysyłane są do Polecającego dopiero po upływie piątego 

miesiąca licząc od daty otwarcia Konta Karty Paliwowej dla Potencjalnego Klienta, 

skutecznie poleconego przez danego Polecającego; 



d. Nagrody za Polecenie wysyłane są do Polecającego pocztą lub przesyłką kurierską 

na adres podany w Formularzu Polecenia Karty Paliwowej Shell; 

e. korzystanie z Nagrody za Polecenie, odbywa się na zasadach określonych dla kart 

podarunkowych Shell, opisanych na stronie Shell: Karta podarunkowa Shell – prezent 

na każdą okazję | Shell Polska. 

 

13. Składając Formularz Polecenia Karty Paliwowej Shell, Polecający jednoznacznie zgadza 

się: 

 

a. uczestniczyć w przedmiotowym Programie i stosować się do Regulaminów 

Programu, w tym wszystkich decyzji Shell w odniesieniu do Programu; 

b. zezwolić Shell Polska na przetwarzanie wszystkich danych osobowych 

Polecającego dostarczonych przez niego w ramach niniejszego Programu dla 

wszelkich celów związanych z niniejszym Programem i wszelkimi innymi 

działaniami związanymi z przebiegiem działalności gospodarczej lub biznesowej 

Shell, zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu 

Programu; 

c. uzyskać zgodę Potencjalnego Klienta i osoby kontaktowej Potencjalnego Klienta na 

przekazanie jego danych osobowych Shell w celu przedstawienia oferty dotyczącej 

Umowy, zgodnie z Polityką Prywatności. 

 

14. Decyzje Shell we wszystkich sprawach, w tym m.in. w zakresie kwalifikacji Polecających, 

Potencjalnych Klientów, Programu lub Nagród za Polecenie lub w przypadku 

jakiegokolwiek sporu będą ostateczne i wiążące. 

 

15. Shell zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia lub zawieszenia Programu za 

uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia. Dla uniknięcia wątpliwości, 

anulowanie, wypowiedzenie lub zawieszenie przez Shell Programu nie uprawnia 

Polecającego, Klienta czy Potencjalnego Klienta do jakichkolwiek roszczeń wobec lub 

odszkodowań od Shell z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych lub odniesionych 

przez którąkolwiek ze stron bezpośrednio lub pośrednio na skutek takiego anulowania, 

wypowiedzenia lub zawieszenia. 

 

16. Shell w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w 

tym między innymi za utratę dochodu, zysków lub reputacji, szkody bezpośrednie lub 

pośrednie, uboczne, wtórne, odszkodowania retorsyjne, nawiązki lub szkody wymierne 

jakiejkolwiek strony, w tym osób trzecich, niezależnie od tego, czy powstały one w wyniku 

umowy, deliktu, zaniedbania lub w inny sposób, w związku z niniejszym Programem, nawet 

jeśli Shell został wcześniej poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, a 

wszystkie takie szkody są niniejszym wyraźnie wyłączone. W szczególności dotyczy to 

ewentualnych roszczeń Polecającego, Klienta lub Potencjalnego Klienta związanych z 

brakiem użycia przez Shell danych przekazanych w Formularzu Polecenia Karty Paliwowej 

oraz nie założeniem Konta Karty Paliwowej Shell dla dowolnego Potencjalnego Klienta.  

 

17. Wszyscy Polecający będą osobiście odpowiedzialni za wszystkie podatki, daniny, opłaty 

administracyjne lub jakiekolwiek inne opłaty, które mogą zostać na nich nałożone zgodnie z 

https://www.shell.pl/kierowcy/oferty-i-promocje/prezent-na-kazda-okazje.html?gclid=EAIaIQobChMI56LurcbD-gIVikeRBR0sRADeEAAYAiAAEgILP_D_BwE#iframe=Lz9sb2NhbGU9cGxfUEwjL0A1MS45MTYxNSwxMy44NjAxMSw2eg
https://www.shell.pl/kierowcy/oferty-i-promocje/prezent-na-kazda-okazje.html?gclid=EAIaIQobChMI56LurcbD-gIVikeRBR0sRADeEAAYAiAAEgILP_D_BwE#iframe=Lz9sb2NhbGU9cGxfUEwjL0A1MS45MTYxNSwxMy44NjAxMSw2eg
https://www.shell.pl/privacy/polityka-prywatnosci-shell-fleet-solutions.html
https://www.shell.pl/privacy/polityka-prywatnosci-shell-fleet-solutions.html


obowiązującymi przepisami, jeżeli ma to zastosowanie, w odniesieniu do przedmiotowego 

Programu. 

 

18. Shell zastrzega sobie prawo według własnego uznania do dokonywania okresowych zmian, 

usuwania lub dodania postanowień do niniejszego Regulaminu bez uprzedniego 

powiadomienia. 

 

19. Niniejszy Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, ma pierwszeństwo przed wszelkimi 

postanowieniami lub oświadczeniami zawartymi w innych materiałach promocyjnych 

reklamujących przedmiotowy Program. 


