
REGULAMIN PROMOCJI

„RABAT NA WYBRANE PROGRAMY MYJNI PRZY ZAKUPIE MIN. 10 LITRÓW PALIWA”

1. I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej „Regulaminem”) pod nazwą „RABAT NA

NA WYBRANE PROGRAMY MYJNI PRZY ZAKUPIE MIN. 10 LITRÓW PALIWA” (zwanej

dalej „Promocją”), zawiera warunki i zasady uczestnictwa w Promocji.

1. Promocja organizowana jest przez Shell Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000005239, REGON 010809811, NIP 526-10-09-190, kapitał zakładowy

870.687.000,00 zł. (zwaną dalej „Organizatorem” lub „Shell”).

2. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na

stacjach paliw prowadzonych pod marką Shell, wymienionych w pkt. 3 poniżej,

(zwanych dalej: „Stacjami”).

3. Promocja prowadzona jest w okresie od 20.02.2023 roku do 20.03.2023 roku - okres

w którym należy dokonać transakcji zakupu paliwa na stacjach oraz skorzystać z

Promocji (dalej: „Okres Trwania Promocji”) - w zależności od lokalizacji :

a) zakup paliwa we wtorki oraz czwartki na stacjach:

Numer Nazwa Miasto Ulica
1008 ŁABISZYŃSKA Warszawa ul. Łabiszyńska 27
3117 IKEA Kraków ul. Conrada 33
1021 INDIRA Warszawa ul. rtm. Witolda Pileckiego 101
3103 KABEL Kraków ul. Wielicka 77
4017 SERBSKA Poznań Al. Solidarności 55

b) zakup paliwa codziennie na stacjach:

Numer Nazwa Miasto Ulica
1031 SOKRATESA Warszawa ul. Sokratesa 11
3104 ZAKOPIAŃSKA Kraków ul. Zakopiańska 48
3610 BIELSKO-BIAŁA II Bielsko-Biała ul. Daszyńskiego 54
4003 BUŁGARSKA Poznań ul. Bułgarska 119
4049 BUŁAWA Poznań ul. R. Traugutta 1/3

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi bezpośrednio lub

pośrednio myjni Shell. Promocja nie łączy się ze zniżkami wynikającymi z tytułu
posiadania KDR (klient może dokonać wyboru z której promocji chce skorzystać).

5. W promocji nie mogą brać udziału klienci dokonujący zakupu paliwa przy użyciu karty

paliwowej Shell oraz kart ShellCards, LOTOS, UTA/DKV. Z kupony rabatowego na



myjnię nie mogą skorzystać Klienci dokonujący płatności za myjnię z użyciem karty

paliwowej Shell oraz kart ShellCards, LOTOS, UTA/DKV.

6. Celem Promocji jest promocja marki Shell i usług oferowanych na stacjach Shell.

2. II. Przedmiot Promocji.

1. Uczestnikiem niniejszej promocji (zwanym dalej: “Uczestnik Promocji”) może być
osoba, która w Okresie Trwania Promocji zatankuje min. 10 l dowolnego paliwa w dni i

na stacjach paliw Shell określonych poniżej:

a) we wtorek lub czwartek na stacjach o numerach 1008, 3117, 1021, 3103 oraz 4017

b) każdego dnia w okresie trwania promocji na stacjach o numerach 1031, 3104,

3610, 4003 oraz 4049

2. Każdy Uczestnik Promocji, po dokonaniu wyżej wymienionej transakcji zakupu paliwa,

otrzyma od kasjera paragon zakupu z nadrukowanym jednorazowym kodem

rabatowym (zwany dalej „Kuponem”), umożliwiający odbiór odpowiedniego rabatu na

programy mycia:

a) 5 zł na program myjni, z wyłączeniem programu Express - na stacjach o numerach

1031, 3104, 3610, 4003, 4049, 1008, 3117 oraz 1021

b) 10 zł na najwyższy program myjni (Błysk lub Ultra Błysk) - na stacjach o numerach

3103 oraz 4017

3. Kupon, który Uczestnik Promocji otrzymuje podczas transakcji opisanej w pkt 2

powyżej należy wykorzystać do 31.03.2023 r. Po upływie tego terminu Kupony nie

mogą być zrealizowane. Kupony mogą zostać zrealizowane jedynie w lokalizacji, w

której zostały wydane i tylko jednokrotnie (po jednokrotnym wykorzystaniu Kupon

traci ważność).

4. Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji dowolną liczbę razy w czasie jej

trwania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków, o których mowa

powyżej.

5. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości Kuponu w

gotówce lub punktach Shell ClubSmart jak i zamiany usługi mycia na inne towary lub

usługi.

III. Postępowanie reklamacyjne

3. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Promocji należy zgłaszać Organizatorowi

na adres: Biuro Obsługi Klienta, Shell Polska Spółka Oddział w Shell Polska Sp. z o.o.

Oddział w Krakowie ul. Czerwone Maki 85 30-392 Kraków z dopiskiem: „RABAT NA

KOLEJNY PROGRAM MYJNI PRZY ZAKUPIE MIN. 10 LITRÓW PALIWA” albo poprzez

wypełnienie formularza reklamacyjnego online na stronie www.shell.pl do 30-tu dni

od daty zakończenia Promocji.

4. Ścieżka dostępu do Formularz reklamacyjnego online

https://www.shell.pl/o-shell/kontakt-z-shell-w-polsce.html - należy wybrać „Biuro

Obsługi Klienta Indywidualnego” i wypełnić formularz „Opinie/Reklamacje”.

http://www.shell.pl/
https://www.shell.pl/o-shell/kontakt-z-shell-w-polsce.html


5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji

Organizatorowi. Za datę rozpatrzenia reklamacji uznaje się datę wysłania przez

Organizatora odpowiedź do klienta, który złożył reklamację.

6. Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację
jest Organizator, dane kontaktowe jak wyżej. Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego

reklamację zbierane i przetwarzane są w celu rozpatrzenia reklamacji i w celu

poinformowania Uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

4. Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację mogą być przekazane w

niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Organizatorem przy

rozpatrywaniu reklamacji, np. podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi

związane z rozpatrywaniem reklamacji.

5. Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację nie będą przekazywane do

państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację będą przetwarzane przez okres

niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane tj. rozpatrzenia zgłoszonej

reklamacji, poinformowania o jej wyniku oraz do przedawnienia roszczeń
cywilnoprawnych związanych z Promocją, którego zgłoszenie reklamacji dotyczyło.

7. Uczestnikowi zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dostępu do danych

osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a

także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do

przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o

ochronie danych osobowych.

8. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgłaszającego

reklamację będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych

Uczestnik będzie uprawniony do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór

nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych).

9. Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację są przetwarzane przez

Organizatora ponieważ jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez

Uczestnika w ramach udziału w Promocji w ramach Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.

1)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia

reklamacji, zgłoszonej przez Uczestnika Promocji.



c) IV. Postanowienia końcowe

1. Przystępując do Promocji Uczestnik Promocji wyraża zgodę na treść Regulaminu i

zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

2. Regulamin jest dostępny do wglądu na Stacjach oraz na stronie internetowej

www.shell.pl.

3. Postanowienia Regulaminu są podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja

powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie

charakter informacyjny.

5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie

obowiązujące przepisy prawa.

http://www.shell.pl/

