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REGULAMIN PROMOCJI „ U nas tankujesz, żetony na myjnię otrzymujesz”.
Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i korzystania z Punktów wystawianych  przez Stację BP 
w Zembrzycach 663.
 
1. Organizator programu
      1. Organizatorem programu jest BESKIDUS Sp. z o.o. z siedzibą w Zembrzycach 663.
      2.   P      2.   Programem objęta jest Stacja Paliw BP w Zembrzycach 663.

2. Uczestnikami programu mogą być:
      1. Uczestnikami programu mogą zostać osoby fizyczne lub podmioty prowadzące działalność. gospodarczą, 
które dokonują zakupu paliw na Stacji Paliw Bp w Zembrzycach 663.
      2. W przypadku osób fizycznych uczestnikami programu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. które 
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Miejsce wydawania Punktów
      1. Pun      1. Punkty można otrzymać na Stacji Paliw BP w Zembrzycach 663. 
      2. Punkty drukują się z drukarek CRM przy stanowisku kasowym.

4. Warunki otrzymania Punktów
      1. Dokonanie zakupu paliwa na Stacji Paliw BP w Zembrzycach 663.
      2. Za każde wydane 50 zł Klient otrzymuje 1 Punkt.
      3. Jednorazowo Klient może otrzymać maksymalnie 7 Punktów o równowartości 350zł.

5. Warunki realizacji kuponów z Punktami
      1. Pun      1. Punkty można zrealizować tylko na Stacji Paliw BP w Zembrzycach 663, wymieniając 6 Punktów na żeton                         
      (5zł) na bezdotykową myjnię samochodową.
      2. Pun      2. Punkty mają ważność 6 miesięcy od daty wydania.                                                                                                                      
      3. Punkty sumują się.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      4. Pun      4. Punkty mogą być wykorzystane jednorazowo.                                                                                                                                                                                   
      5. Aktualne oferty promocyjne nie łączą się ze sobą.

6. Postanowienia końcowe
      1. Beskidus zobowiązuje się wobec Klienta, iż będzie honorował Punkty jako podstawę wymiany. na żeton            
      o wartości 5 zł na bezdotykową myjnię samochodową Beskidus.
      2. Beskidus nie będzie wydawać Punktow w miejsce Punktów zagubionych lub utraconych w inny sposób.
      3. Nie ma możliwości wymiany Puntów na gotówkę.
      4. Niniejszy regulamin programu wydawania Punktów będzie dostępny na Stacji Paliw BP w Zembrzycach  
      663 oraz na stronie internetowej www.beskidus.eu. 
      5. BESKIDUS Sp. z o.o. decyduje o zastosowaniu lub zaprzestaniu stosowania świadczeń związanych z  
      programem wydawania Punktów. Informacje przekazywane będą do wiadomości Klientów poprzez   
      ogłoszenie w placówce firmy lub na stronie internetowej www.beskidus.eu.


