REGULAMIN
1. Słownik użytych pojęć
1.1.

Program – program lojalnościowy dla klientów stacji Oktan.

1.2.

Oktan – stacja paliw zlokalizowana w Łęgu Tarnowskim przy ul. Witosa 24,
należąca do spółki "OKTAN" Sołtys Eugeniusz – Boda Agnieszka, organizator
programu.

1.3.

Uczestnik – pełnoletni uczestnik Programu Oktan, który w trybie opisanym
w niniejszym regulaminie, przystąpił do programu oraz otrzymał kartę rabatową.

1.4.

Karta Rabatowa – karta klienta z kodem kreskowym, pełniącym funkcę
identyfikacyjną, wydawana przez Oktan w celu uczestnictwa w Programie, za
pomocą której uczestnik korzysta z Rabatów na stacji Oktan.

1.5.

Rabat – każda forma obiżenia ceny towaru lub usług stosowana przez Oktan
w stosunku do Uczestników, na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

2. Postanowienia ogólne
2.1.

Regulamin niniejszy określa zasady udziału w organizowanym przez Oktan
Programie, skierowanym do klientów stacji Oktan. Regulamin zawiera wszystkie
warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez
odebranie Karty Rabatowej.

2.2.

Program prowadzony jest na terenie RP, na stacji paliw Oktan należącej do
spółki "OKTAN" Sołtys Eugeniusz – Boda Agnieszka.

2.3.

Program prowadzony jest od dnia 1 czerwca 2009 roku.

2.4.

Program Oktan ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu
towarów lub usług na stacji Oktan. Niniejszy Regulamin określa warunki
uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje, przystępując do
Programu.

2.5.

Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu np. poprzez
nieprawidłowe korzystanie z Karty Rabatowej może spowodować cofnięcie
przysługujących mu z tytułu jej posiadania uprawnień.

2.6.

Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę Rabatową.

3. Warunki uczestnictwa w Programie
3.1.

Uczestnikami Programu Oktan mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby
fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2.

Warunkiem przystąpienia do Programu Oktan i otrzymania Karty Rabatowej jest
dokonanie na stacji paliw Oktan zakupu paliwa w dowolnej ilości. Warunkiem
niezbędnym jest podanie danych Uczestnika, takich jak imię, nazwisko oraz
adres.W przypadku firm są to dane firmy wraz z adresem oraz numerem NIP.

3.3.

Po wyrażeniu chęci przystąpienia do Programu oraz spełnienia wymaganych
warunków, pracownik stacji wprowadza dane Uczestnika do systemu, który
przypisuje je do Karty Rabatowej. Następnie Uczestnik otrzymuje swoją Kartę
Rabatową i tym samym przystępuje do Programu.

3.4.

Uczestnik może korzystać z Karty Rabatowej tylko w przypadku dokonywania
gotówkowych zakupów towarów lub usług.

3.5.

Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu Oktan zastrzega sobie
możliwość ustanowienia innego sposobu przystąpienia do Programu Oktan.

3.6.

Karta Rabatowa jest własnością Oktan, może się nią posługiwać wyłącznie
Uczestnik, którego dane są przypisane do Karty Rabatowej. Domniemywa się,
że osoba okazująca Kartę jest uprawnionym do dysponowania nią Uczestnikiem
Programu Oktan. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości
osoby, która przedstawia Kartę Rabatową, w tym poproszenia tej osoby
o złożenie podpisu. Każdy Uczestnik korzystający z Karty jest związany
postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.7.

Karta Rabatowa nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

3.8.

Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

3.9.

Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

3.10. Administratorem danych osobowych Uczestnika zawartych w Formularzu jest
Oktan.
3.11. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz prawo ich poprawiania.
3.12. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w
Programie.
3.13. W przypadku uszkodzenia Karty Rabatowej Uczestnik może zażądać jej
wymiany na nową, nieuszkodzoną. W tym celu Uczestnik powinien zgłosić się
na stację paliw Oktan, gdzie bezpośrednio otrzyma nową Kartę Rabatową po
uprzednim złożeniu starej, uszkodzonej.
3.14. Zasady wydania nowej Karty Rabatowej w miejsce utraconej dotychczasowej
Karty są analogiczne jak przy przystąpieniu do Programu Oktan, zgodnie z
Regulaminem obowiązującym w momencie, w którym dany Uczestnik zamierza
uzyskać nową Kartę Rabatową.
4. Rabaty
4.1.

Uczestnik, za okazaniem Karty Rabatowej, uprawniony jest do uzyskania
Rabatu na określone towary lub do gromadzenia punktów premiowych na Karcie
w związku z organizowanym przez Oktan Programem wg tabeli rabatów
dostępnej na stacji Oktan.

4.2.

Oktan zastrzega sobie prawo zmiany tabeli rabatów w każdym momencie
obowiązywania Programu. Aktualne stawki rabatowe są dostępne na stacji
Oktan.

5. Postanowienia końcowe
5.1.

Informacje dotyczące Programu Oktan można uzyskać pod numerem telefonu
14 645 19 21 lub na stronie internetowej.

5.2.

Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zmiany
lub podania nieprawidłowych danych osobowych.

5.3.

Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do
wysokości wartości przysługującej korzyści, tj. Rabatu.

5.4.

Oktan zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu.

5.5.

Aktualny Regulamin znajduje się na stacji paliw Oktan

5.6.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez
Uczestnika, Oktan uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w
Programie.

5.7.

Oktan zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po
upłyuwie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej oraz
na stacji Oktan.

5.8.

Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione
przez Uczestnika na osobę trzecią.

5.9.

Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

5.10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z Programem będą
rozstrzygane przez sąd właściwy według postanowień Kodeksu Postępowania
Cywilnego.
5.11. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają
jedynie charakter informacyjny.
5.12. Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stacji paliw Oktan oraz na stronie
internetowej.

