
REGULAMIN PROMOCJI
SZEŚCIOTANK R8.
(dalej w skrócie jako “Regulamin”)

Art. 1. Postanowienia ogólne.

§ 1. Organizatorem promocji pod nazwą “Sześciotank” (dalej  w skrócie jako „Promocja”) jest Spółka 
R8MOTORSPORT OIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 30-046, 
ul. Konarskiego 54, lok. 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział  Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247738, NIP: 62-628-132-85 (dalej 
„Organizator”).

§ 2. Promocja obowiązuje na wszystkich stacjach paliw Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
(dalej „Stacje paliw”).

§ 3. Promocja obowiązuje w okresie od 15 października do wyczerpania zapasów (zgodnie z definicją 
podaną poniżej w art. 2) (dalej w skrócie jako „Okres trwania promocji”).

§ 4. Promocja dotyczy zakupu na dowolnej Stacji  Paliw w Okresie trwania promocji  dowolnego rodzaju 
paliwa oferowanego na Stacjach Paliw tj. benzyny, oleju napędowego lub gazu LPG (dalej  w skrócie 
jako „Paliwo”).

Art. 2. Zasady prowadzenia Promocji i wydania Nagród.

§ 1. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”) może być  każda osoba fizyczna z pełną zdolnością do 
czynności prawnych.

§ 2. Nagrodą w Promocji (dalej „Nagroda”) są 2 l (dwa litry) płynu do spryskiwaczy marki R8.

§ 3. Uprawniony do otrzymania Nagrody jest Uczestnik, który w Okresie trwania promocji  sześciokrotnie 
dokona na dowolnych Stacjach R8 paliw zakupu dowolnego rodzaju Paliwa o wartości co najmniej 
100,00 PLN (stu złotych) brutto. Wartość  wskazana w zdaniu poprzedzającym odnosi się do 
jednodniowego, pojedynczego zakupu; nie stanowi łącznej wartości ze wszystkich sześciu zakupów; 
ponadto wartość  wskazana w zdaniu poprzedzającym odnosi  się do ceny Paliwa; do w/w kwoty nie 
wlicza się zakupu innych towarów oferowanych na Stacjach paliw.

§ 4. Dokumentem potwierdzającym prawo Uczestnika do otrzymania Nagrody jest karta promocji 
z naniesionymi na nią za pomocą pieczątki odciskami, potwierdzającymi spełnienie przez Uczestnika 
warunku, o którym mowa w §3 powyżej (dalej „Karta promocji”).



§ 5. Karta promocji  jest wydawana Uczestnikowi na jego żądanie przez pracownika prowadzącego 
sprzedaż w danej Stacji  paliw. Przed wydaniem Karty promocji pracownik, udzieli  Uczestnikowi 
informacji  o możliwości zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, w szczególności wskaże 
miejsce publikacji  Regulaminu. Na żądanie Uczestnika pracownik Stacji paliw udziela Uczestnikowi 
ustnie informacji  o najważniejszych postanowieniach Regulaminu, w szczególności  o art. 2 i  3 
Regulaminu.

§ 6. Uczestnik może otrzymać Kartę promocji wielokrotnie.

§ 7. Na awersie Karty promocji widnieje napis „KARTA PROMOCJI - “Sześciotank” oraz sześć  pól na 
odciski, o których mowa w §4 powyżej. Rewers Karty promocji zawiera firmę  Organizatora, jego adres 
oraz numer NIP, jak również adres strony internetowej  Organizatora, kierujący bezpośrednio do 
zakładki, na której opublikowany został Regulamin.

§ 8. Odcisk, o którym mowa w §4 powyżej jest nanoszony przez pracownika prowadzącego sprzedaż 
w danej  Stacji paliw w kolejnym wolnym polu na Karcie promocji na żądanie Uczestnika, po dokonaniu 
przez niego zakupu dowolnego rodzaju paliwa, w tym LPG na kwotę co najmniej 100,00 PLN (stu 
złotych). Uczestnik otrzymuje jeden odcisk za jedną  transakcję, również w sytuacji, gdy dokonał zakupu 
na kwotę stanowiącą wielokrotność  kwoty 100,00 PLN (stu złotych). Uczestnik może otrzymać  odcisk 
również za transakcję dokonaną bezpośrednio przed uzyskaniem Karty promocji. Nie jest możliwe 
otrzymanie przez Uczestnika odcisku, o którym mowa w §4 powyżej po odejściu Uczestnika od kasy (w 
tym w szczególności nie jest możliwe uzyskanie takiego odcisku na podstawie okazanego paragonu lub 
faktury dokumentującej dokonanie zakupu Paliwa w okresie wcześniejszym, np. kilka godzin, kilka dni, 
kilka tygodni wcześniej etc.). 

§ 9. Uczestnik otrzymuje Nagrodę  od pracownika prowadzącego sprzedaż w danej Stacji  paliw po okazaniu 
Karty promocji  z sześcioma odciskami. Wykorzystana Karta promocji  jest zatrzymywana przez 
pracownika danej  Stacji paliw. Nie jest możliwe ponowne wykorzystanie Karty promocji  na podstawie 
której Uczestnik już raz odebrał Nagrodę. 

Art. 3. Składanie i rozpatrywanie reklamacji.

§ 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji, w szczególności w sytuacji gdy 
Uczestnikowi pomimo spełnienia warunków Promocji  i okazania Karty promocji z sześcioma odciskami 
nie została wydana Nagroda, Uczestnik może zgłaszać  na piśmie w formie listu poleconego nadanego 
na adres Organizatora.

§ 2. Reklamacja powinna zawierać  imię, nazwisko i aktualny adres korespondencyjny Uczestnika, jak 
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

§ 3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania.

§ 4. Organizator powiadamia Uczestnika o decyzji w przedmiocie reklamacji listem poleconym na adres 
korespondencyjny podany w reklamacji.



Art. 4. Postanowienia końcowe.

§ 1. Treść  niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom w siedzibie Organizatora, 
na Stacjach paliw oraz na stronie głównej strony www http://r8motorsport.pl/.

§ 2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

§ 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego.

§ 4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
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