
 

REGULAMIN PROMOCJI REPSOL 

„Start sezonu z Repsolem” 

§1 

Nazwa Promocji 

Promocja prowadzona jest pod nazwą „Start sezonu z Repsolem” (zwana dalej: „Promocją”). 

§2 

Organizator Promocji 

 Organizatorem Promocji jest Prager Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ursynowskiej 72 
(kod pocztowy: 02-605), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000232230, (NIP 525-23-29-908, REGON 140097123), 
(zwany dalej „Organizator”).  

§3 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w promocji. Składając zamówienia zgodnie z 
paragrafem 5 i 6, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Promocja trwa od 09.03.2020 roku do 30.04.2020 roku lub do wyczerpania zapasów 
promocyjnych.  

§4 

Warunki udziału w Promocji 

1. Uczestnikiem promocji może być kontrahent firmy Prager Sp. z o.o. który:  

a) złoży w okresie trwania promocji zamówienia na produkty Repsol z załącznika nr.1 zgodnie z 
paragrafem 6 regulaminu w ilości minimum 4 litry.  

2. W przypadku złożenia zamówień na wielokrotność litrów uprawniającej do otrzymania nagrody 
Uczestnik uprawniony jest do otrzymania takiej ilości nagród, jaka wynika z wielokrotności 4 litry 
zakupionych w ramach jednego Indexu produktu biorącego udział w promocji z załącznika nr.1. 

 

§5 

 Artykuły promocyjne 

Każdy z Uczestników, który spełni wymagania określone w paragrafie 4 ust 1 otrzyma możliwość 
zakupu artykułu Repsol Moto Chain 400 ml po promocyjnej cenie 1 zł netto. 

   

 
 



§6 

Składanie Zamówień i odbiór artkułów promocyjnych  

1. Uczestnik składa zamówienia na produkty olejowe Organizatora za pomocą poczty elektronicznej, 
bezpośrednio u Przedstawiciela Organizatora.  

2. Niniejszą promocją objęte są zamówienia złożone w okresie od 09.03.2020 roku do 30.04.2020 
roku.  

3.  Artykuły promocyjne zostanie dostarczony na adres prowadzenia przez uczestnika działalności 
gospodarczej przy realizacji zamówienia na produkty biorące udział w promocji z załącznika nr 1. 

4.Uczestnik, który nabył prawo do artykułów promocyjnych nabywa go od Organizatora na podstawie 
faktury VAT. Cena sprzedaży artykułów promocyjnych, zgodnie z zasadami sprzedaży premiowej, 
wynosi 1zł.  

Ilość sztuk na fakturze zależeć będzie od realizacji warunków promocji określonych w paragrafie 4.  

 

§ 7 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie na 
adres Organizatora.  

2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i zawierać dokładne dane Uczestnika: imię i nazwisko 
(firmę) oraz adres, jak również opis i przyczyny reklamacji.  

3. O rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w 
reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, lecz nie dłużej niż w terminie 30 dni od 
doręczenia reklamacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1. 

Produkty biorące udział w promocji. 

  
Code Produkt 

RP180N54 RP MOTO SPORT 4T 10W40 
RP180N51 RP MOTO SPORT 4T 10W40 

 

 

 

 

 


