REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej dla Honorowych Dawców Krwi pod nazwą „Krew
podarujesz – taniej zatankujesz” polegającej na wydawaniu Kart Stałego Klienta Stacji Paliw SPEED dla
aktywnych Krwiodawców powiatu żarskiego.
Organizatorami akcji promocyjnej są Stacje Paliw SPEED Sp. z o.o., ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław oraz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra.
1. Warunkiem udziału w akcji promocyjnej jest akceptacja, podpisanie oraz spełnienie warunków
uczestnictwa w akcji promocyjnej zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.
3. Osobą uprawnioną do udziału w Akcji Promocyjnej i otrzymania Karty Stałego Klienta (KSK) jest
Krwiodawca, który w roku 2016 oddał krew co najmniej 3 razy lub oddaje krew po raz 3 od daty
wejścia w życie Regulaminu / obowiązywania Akcji Promocyjnej.
4. Uczestnikom akcji promocyjnej przysługuje prawo do rabatów na Stacjach Paliw SPEED
ustalonych w następującym zakresie:
- 5 groszy/litr brutto na wszystkie paliwa (ON, 95, 98);
- 5% na wszystkie płyny eksploatacyjne i oleje.
5. Osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Stałego Klienta jest użytkownik - Krwiodawca, co oznacza,
że prawo do zniżek i przywilejów, wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta nie może być cedowane
na inną osobę.
6. Aby skorzystać z przywilejów wynikających z uczestnictwa w akcji promocyjnej Krwiodawca zobowiązany
jest wręczyć Kartę Stałego Klienta SPEED sprzedawcy przed nabyciem towaru.
7. Informacje o punktach obsługi oraz przywilejach wynikających z udziału w akcji promocyjnej jest
dostępna na stronie www.stacjespeed.pl oraz www.rckik.zgora.pl .
8. Krwiodawca w ramach akcji promocyjnej może posiadać tylko jedną Kartę Stałego Klienta Stacji SPEED.
9. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Stałego Klienta jej właściciel powinien zgłosić się do
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze - Oddział Terenowy w Żarach
celem wystawienia duplikatu.
Uwaga: Wcześniej wydana Karta Stałego Klienta zostanie automatycznie zablokowana.
10. Krwiodawca akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie w momencie jego podpisania.
11. Treść regulaminu udostępniona jest w:
- siedzibie Stacji Paliw SPEED Sp. z o.o. ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław oraz na stronie www.stacjespeed.pl;
- siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, Oddział Terenowy w
Żarach, ul. Skarbowa 2, 68-200 Żary oraz na stronie www.rckik.zgora.pl.
12. Regulamin / Akcja Promocyjna obowiązuje od dnia 9 maja 2016 r do odwołania.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Za termin
wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w miejscach jego publikacji
(patrz punkt 14.).

