
 

 

Regulamin promocji pod nazwą  WAKACJE CENOWE -30GR 

(zwany dalej „Regulaminem”) 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej pod nazwą 

Wakacje cenowe -30 gr  (dalej „Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest OKTAN Brzeski, Grzenkowicz sp. Z o.o.  Spółka Z o.o.  z siedzibą w 

Słupsku,  ul. Boh. Westerplatte 7, 76-200 Słupsk, z numerem: KRS 0000856814, NIP: 588 19 69 903,  

(dalej „Organizator”). 

3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stacjach paliw 

funkcjonujących pod marką OKTAN (dalej „Stacje Paliw”). Promocją objęte są Stacje Paliw, których 

lista została ujęta w Załączniku nr 1 do Regulaminu Promocji. 

 

§ 2 UCZESTNICY 

1. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”), może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Uczestnikiem Zarejestrowanym prowadzonego 

przez Organizatora programu lojalnościowego KARTA STAŁEGO KLIENTA 

2. Uczestnicy w rozumieniu ust. 1, legitymujący się dodatkowo Kartą Dużej Rodziny, są uprawnieni do 

skorzystania z dodatkowego mechanizmu promocyjnego, opisanego w § 3 ust. 2 Regulaminu. 

 

 

 

 



§ 3 ZASADY PROMOCJI 

1. Promocja jest realizowana w okresie od 05 lipca 2022 r., godz. 00:00, do 31 sierpnia 2022 r., godz. 

23.59. 

2. W czasie trwania Promocji Uczestnik będzie mógł uzyskać rabat w wysokości 30 gr brutto/litr na 

maksymalnie 50 l benzyny lub oleju napędowego (dalej „Rabat”).  Każdy dodatkowo zatankowany 

litr benzyny lub oleju napędowego powyżej 50 l jest rozliczany według ceny ofertowej wyświetlanej 

na dystrybutorze w trakcie tankowania. 

3. Przy dodatkowym okazaniu Karty Dużej Rodziny, Rabat wynosi 30  gr brutto /litr na maksymalnie 

50 l benzyny lub oleju napędowego. Każdy dodatkowo zatankowany litr benzyny lub oleju 

napędowego jest rozliczany według ceny ofertowej wyświetlanej na dystrybutorze w trakcie 

tankowania z uwzględnieniem standardowej zniżki wynikającej z okazania Karty Dużej Rodziny 

4. Uczestnik będzie mógł uzyskać Rabat: 

a) Trzy razy w okresie od 05 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r., 

b) Trzy razy w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r. 

5. W okresie od 5 lipca 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r. Rabat będzie udzielany Uczestnikom 

Zarejestrowanym po okazaniu i zeskanowaniu aktywnej głównej plastikowej karty STAŁEGO 

KLIENTA (dalej „KSK”). 

6. W trakcie jednej transakcji Rabat może być udzielony tylko jeden raz. W przypadku czwartej i 

kolejnych transakcji w czasie trwania okresu wskazanego w § 3 ust. 4 lit. a) albo § 3 ust. 4 lit. b) Rabat 

nie zostanie udzielony lub zostanie udzielony standardowy rabat KARTY STAŁEGO KLIENTA. 

7. Promocja obejmuje wyłącznie benzyny i oleje napędowe dostępne na Stacjach Paliw. Promocja 

nie obejmuje paliwa LPG (autogazu). 

9. Benzynę lub olej napędowy można zatankować wyłącznie do baku pojazdu. Promocją nie są 

objęte produkty paliwowe pobrane do pojemników innych niż bak (np. kanistry, torby, beczki, 

butelki, pojemniki). 

10. Warunkiem skorzystania z Promocji jest następujące po sobie: 

a) Zatankowanie dowolnego rodzaju benzyny lub oleju napędowego, z wyłączeniem LPG, 

oferowanego na Stacji Paliw objętej Promocją w czasie jej trwania, 

b) W dniach 5 lipca 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.: okazanie i zeskanowanie aktywnej głównej 

plastikowej Karty STAŁEGO KLIENTA  przed dokonaniem płatności,  

c) Opcjonalnie – okazanie Karty Dużej Rodziny, 

d) Uiszczenie należności za zatankowaną benzynę lub olej napędowy za pośrednictwem gotówki, 

karty płatniczej akceptowanej na danej Stacji Paliw lub przy pomocy płatności BLIK. 



11. Udzielenie Rabatu jest niemożliwe: 

a) w przypadku chęci uiszczenia płatności w sposób inny niż wskazany w ust. 10 lit. d) powyżej, w 

szczególności chęci uiszczenia płatności przy pomocy karty zakupowej, innej karty przedpłaconej, 

wszystkich kart flotowych, kart partnerskich (np. UTA, EUROWAG, DKV, inne). 

b) W przypadku okazania KARTY STAŁEGO KLIENTA po dokonaniu transakcji, 

c) W przypadku nieważnej lub nieczytelnej KARTY STAŁEGO KLIENTA 

d) W przypadku próby skorzystania z Promocji czwarty lub kolejny raz w czasie trwania okresu 

wskazanego w § 3 ust. 4 lit. a) albo § 3 ust. 4 lit. b). 

12. Rabat przewidziany Promocją nie kumuluje się z innymi programami rabatowymi i promocjami 

oferowanymi na Stacjach Paliw. 

W szczególności z Promocji wyłączone jest korzystanie z kart rabatowych dla klientów tankujących 

bezgotówkowo tj. WZ oraz klientów z odroczoną płatnością tj: przelew. 

 

§ 4 SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane na zasadach określonych poniżej, w 

szczególności: 

a) za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie: 

https://www.oktan.com.pl/kontakt 

b) na piśmie na adres biura Organizatora: OKTAN BRZESKI, GRZENKOWICZ SP .Z O.O, ul. Słupska 14, 

83-330 Sierakowice dopiskiem: „WAKACJE CENOWE – 30 gr ”. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 

https://oktan.com.pl/lojalnosc/ oraz w biurze Organizatora pod adresem:  OKTAN Brzeski, 

Grzenkowicz sp. Zo.o., ul. Boh. Westerplatte 7, 76-200 Słupsk 

2. Materiały reklamowo-promocyjne mają charakter informacyjny, wiążącą moc mają postanowienia 

Regulaminu Promocji.  

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK : Wykaz stacji biorących udział w promocji:  

1) Słupsk ul. Boh.Westerplatte 7 
2) Słupsk ul. Portowa 10 
3) Słupsk ul. Wrocławska 45 
4) Sławno ul.Gdańska 68E 
5) Ustka ul. Słupska 29 
6) Trzebielino ul. Pomorska 46 
7) Strzebielino ul. Wejherowska 2 
8) Lębork ul. Kossaka 50 
9) Jastarnia ul. Mickiewicza 127 
10) Puck ul. 1.Armii Wojska Polskiego 
11) Gdańsk Osowa  ul. Spacerowa 
12) Czarna Dąbrówka ul. Bytowska 8 
13) Starogard Gdański ul. Skarszwska 5 
14) Kębłowo ul. Wiejska 1 
15) Nowa Dąbrowa 1b 
16) Leszno ul. Kościerska 
17) Borcz 
18) Skorzewo ul.Kościerska 
19) Żukowo ul. Armii Krajowej 
20) Kosakowo ul. Żeromskiego 
21) Miechucino ul. Kartuska 51 
22) Kartuzy ul. Przy Rzeźni 
23) Garcz ul. Kartuska 
24) Słupsk, ul. Łotewska 
25) Łężyce, ul. Jeżynowa 
26) Słupsk, ul.Banacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


