
Regulamin akcji promocyjnej „Tankuj Taniej”
z dnia 2018.02.01

I. Nazwa akcji promocyjnej. 

Akcja promocyjna jest  organizowana pod nazwą „Tankuj  Taniej”,  dalej  zwana jest
także „akcją promocyjną”.

II. Cel akcji promocyjnej. 

 Akcja promocyjna „Tankuj Taniej” ma na celu zmniejszenie kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej użytkowników portalu  www.igrit.pl poprzez zaoferowanie
rabatów na paliwa sprzedawane na stacjach PKN ORLEN SA.

III. Organizator akcji promocyjnej.

Organizatorem  akcji  promocyjnej  „Tankuj  Taniej”,  zwanym  dalej  „Organizatorem”
jest  IGRIT.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Krzęcinie przy ulicy Słoneczna 2/2, kod pocztowy
73-231  Krzęcin,  zarejestrowana  w  Sądzie  Rejonowym  Szczecin-Centrum  w
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000507420, posiadający NIP 594-16-01-786, REGON 321508951

IV. Obszar i czas trwania akcji promocyjnej.

Akcja promocyjna rozpoczyna się 15 luty 2018 i będzie realizowana do odwołania.
Swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

V. Docelowi odbiorcy akcji promocyjnej.

Akcja promocyjna „Tankuj Taniej” jest skierowana do zarejestrowanych i aktywnych
użytkowników portalu  www.igrit.p  l,  którzy są jednocześnie uczestnikami programu
BIZNESTANK oferowanego przez PKN ORLEN SA.

VI. Zasady prowadzenia akcji promocyjnej.

1. Uczestnicy akcji  promocyjnej  „Tankuj Taniej” otrzymują rabaty na zakup paliw na
stacjach należących do PKN ORLEN SA, w wysokości:

8 gr/l (osiem groszy na 1 litr) na wszystkich stacjach ORLEN
5 gr/l (pięć groszy na 1 litr) na wszystkich stacjach BLISKA

Ponadto, dla uczestników akcji promocyjnej „Tankuj Taniej” zostaje zniesiony limit
miesięcznego  zakupu  paliw  w  ilości  500  l,  jaki  obowiązuje  innych  uczestników
programu BIZNESTANK.

2. Uczestnikiem  akcji  promocyjnej  „Tankuj  Taniej”,  na  warunkach  określonych  
w  Regulaminie,  mogą  być  gospodarstwa  rolne,  osoby  fizyczne  lub  prawne
prowadzące  działalność  gospodarczą  na  terenie  Rzeczpospolitej  Polskiej  i
posiadające  aktywną  kartę  programu  BIZNESTANK.  Uczestnikiem  promocyjnej
„Tankuj Taniej” mogą być także instytucje publiczne dysponujące własnym taborem
samochodowym.
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3. Rabaty na stacjach paliwowych ORLEN i  BLISKA,  które  można uzyskać w ramach
akcji promocyjnej „Tankuj Taniej” są przyznawane w ramach programu BIZNESTANK
oferowanego przez PKN ORLEN oraz wymagają podpisania umowy BIZNESTANK na
jednej ze stacji uczestniczących w programie na zasadach ogólnych.

4. Warunkiem  przystąpienia  do  akcji  promocyjnej  „Tankuj  Taniej”  jest  posiadanie
aktywnej  karty  BIZNESTANK  oraz  posiadanie  aktywnego  konta  w  portalu
www.igrit.p  l i zalogowanie się na konto przynajmniej 3 (trzy) razy w roku.

5. Zgłoszenia do udziału w akcji promocyjnej „Tankuj Taniej” przyjmowane są poprzez
wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego  dostępnego  na  stronie  internetowej
www.igrit.pl oraz akceptację Regulaminu. 

VII. Procedura przystąpienia do akcji promocyjnej „Tankuj Taniej”.

6. Dla osób posiadających aktywną kartę BIZNESTANK:
-  zarejestrowanie  się  na  stronie  www.igrit.pl,  zgłoszenie  swoich  danych  i  danych
swojej  karty  BIZNESTANK.  Najpóźniej  w  ciągu  14  dni  od  rejestracji  i  zgłoszenia
swojej karty BIZNESTANK rabaty na paliwa tankowane na stacjach PKN ORLEN SA
ulegną zwiększeniu do 8 gr/l na stacjach ORLEN oraz do 5 gr/l na stacjach BLISKA, na
każdy  rodzaj  paliwa.  Ponadto  w  podanym  terminie  usunięty  zostanie  minimalny
miesięczny limit zakupu 500 l paliw, bez konieczności podpisywania kolejnej umowy
rabatowej z PKN ORLEN.

7. Dla osób nieposiadających karty BIZNESTANK:
- przystąpienie do programu BIZNESTANK poprzez podpisanie Umowy na jednej ze
stacji PKN ORLEN oznaczonej logo BIZNESTANK. Warunki programu BIZNESTANK są
określone na stronie biznestank.orlen.pl 
-  zarejestrowanie  się  na  stronie  www.igrit.pl,  zgłoszenie  swoich  danych  i  danych
swojej  karty  BIZNESTANK.  Najpóźniej  w  ciągu  14  dni  od  rejestracji  i  zgłoszenia
swojej karty BIZNESTANK rabaty na paliwa tankowane na stacjach PKN ORLEN SA
ulegną zwiększeniu do 8 gr/l na stacjach ORLEN oraz do 5 gr/l na stacjach BLISKA, na
każdy  rodzaj  paliwa.  Ponadto  w  podanym  terminie  usunięty  zostanie  minimalny
miesięczny limit zakupu 500 l paliw, bez konieczności podpisywania kolejnej umowy
rabatowej z PKN ORLEN.

8. W przypadku podpisania umowy przystąpienia do programu BIZNESTANK na dane
inne niż te, które były uprzednio podawane przy zakładaniu konta użytkownika na
portalu  www.igrit.pl,  należy  o  tym  fakcie  poinformować  koordynatora  akcji
promocyjnej „Tankuj Taniej”.

VIII. Funkcjonowanie akcji promocyjnej „Tankuj Taniej”.

1. W celu zakupu paliwa z  rabatem w ramach akcji  promocyjnej  „Tankuj Taniej”  na
stacji PKN ORLEN SA należy okazać ważną kartę BIZNESTANK.

2. Sprzedaż paliw z kartą rabatową BIZNESTANK dokonywana jest w cenie detalicznej
obowiązującej w dniu zakupu na danej stacji paliw, pomniejszonej o przyznany rabat
cenowy.

3. Istnieje możliwość sprawdzenia wielkości rabatu zapisanego na karcie BIZNESTANK.
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Można to zrobić przed tankowaniem, na stacji ORLEN lub BLISKA oznaczonych logo
BIZNESTANK, u obsługi danej stacji.

4. Rabaty 8 gr/l na stacjach ORLEN i 5 gr/l na stacjach BLISKA, bez limitu tankowania,
będą aktywne na karcie  BIZNESTANK,  tak długo  jak długo  będzie  aktywne konto
użytkownika karty na portalu www.igrit.p  l   

5. W przypadku usunięcia konta użytkownika na portalu www.igrit.p  l, IGRIT.PL Sp. z o.o.
ma prawo do dezaktywacji dalszego udzielania rabatów w ramach akcji promocyjnej
„Tankuj Taniej”.

6. W przypadku usunięcia  konta  użytkownika na portalu  www.igrit.p  l i  dezaktywacji
dalszego udzielania rabatów w ramach akcji promocyjnej „Tankuj Taniej”, uczestnik
programu BIZNESTANK zachowuje prawo do standardowych rabatów udzielanych w
ramach programu BIZNESTANK.

IX. Reklamacje

1. Reklamacje  dotyczące  użytkowania  kart  BIZNESTANK i  funkcjonowania  programu
BIZNESTANK  należy  składać  do  PKN  ORLEN  SA,  zgodnie  z  Regulaminem
zamieszczonym na stronie biznestank.orlen.pl. 

2. Reklamacje  dotyczące  funkcjonowania  konta  użytkownika  portalu  www.igrit.p  l
przyjmuje administrator portalu www.igrit.pl. 

3. Reklamacje dotyczące uczestnictwa w akcji promocyjnej „Tankuj Taniej” przyjmuje
koordynator akcji „Tankuj Taniej”, którego dane kontaktowe są dostępne na stronie
www.paliwo.igrit.p  l 

4. Reklamacje  dotyczące  uczestnictwa  w  akcji  promocyjnej  „Tankuj  Taniej”
przyjmowane  są  w  postaci  pisemnej  lub  mailowej.  Warunkiem  rozpatrzenia
reklamacji  jest  jej  zgłoszenie  w  terminie  do  14  dnia  od  dnia  wystąpienia,
udokumentowanego zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

5. IGRIT Sp. z o.o. dokona rozpatrzenia reklamacji, w terminie 14 dni od daty jej wpływu
do  koordynatora  akcji  promocyjnej.  W  przypadku,  gdy  rozpatrzenie  reklamacji
wymaga  zebrania  dodatkowych  informacji,  w  szczególności  uzyskania  ich  od
użytkownika lub PKN ORLEN S.A., IGRIT.PL Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie
14 dni od dnia uzyskania tych informacji.

6. Niezgłoszenie przez Klienta reklamacji spełniającej wymagania pkt 3, 4 i 5 powyżej w
terminie wskazanym w pkt. 4 powoduje utratę uprawnienia do jej zgłoszenia.

X. Postanowienia końcowe

1. Treść  niniejszego  Regulaminu  jest  dostępna  do  wglądu  przez  czas  trwania  akcji
promocyjnej  na  stronie  internetowej  www.igrit.p  l oraz  w  siedzibie  Organizatora
(IGRIT.PL Sp. z o.o. w Krzęcinie, przy ul. Słoneczna 2/2), w godzinach otwarcia, tj. od
poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 .

2. IGRIT.PL Sp. z o.o. może dokonywać zmian w Regulaminie w trakcie obowiązywania
akcji  promocyjnej  „Tankuj  Taniej”.  W  przypadku  zmiany  niniejszego  Regulaminu
IGRIT.PL  Sp.  z  o.o.  poinformuje  użytkownika  o  dokonanych  zmianach  drogą
elektroniczną,  na  adres  poczty  elektronicznej  podany  przez  użytkownika  podczas
zakładania konta w portalu www.igrit.p  l, Niezależnie od powyższego aktualna wersja
Regulaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.paliwo.igrit.p  l. Jeżeli
użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, może zrezygnować z udziału w akcji
promocyjnej  „Tankuj  Taniej”  za  wypowiedzeniem  w  terminie  14  dni  od  dnia
otrzymania przez użytkownika informacji o zmianach niniejszego Regulaminu. Brak
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rezygnacji ze strony użytkownika, uważa się za akceptację zmienionego Regulaminu
akcji promocyjnej „Tankuj Taniej”.

3. Wszelkie materiały reklamowo – promocyjne akcji promocyjnej „Tankuj Taniej” mają
jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia
niniejszego Regulaminu akcji promocyjnej oraz obowiązujące, odpowiednie przepisy
prawa. 

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieprawidłowości  związane  z
funkcjonowaniem  programu  BIZNESTANK,  za  które  odpowiedzialny  jest  operator
programu, tj. PKN ORLEN SA.

5. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie  zasad realizacji  akcji  promocyjnej  „Tankuj
Taniej”. Zasady funkcjonowania i korzystania z programu BIZNESTANK są zawarte w
Regulaminie PKN Orlen SA, dostępnym na stacjach PKN ORLEN SA oraz na stronie
biznestank.orlen.pl.  Warunki  korzystania  z  konta  użytkownika  portalu  www.igrit.pl,
praw  i  obowiązków  użytkownika  konta  na  portalu  www.igrit.pl zawarte  są  w
Regulaminie użytkownika portalu na stronie www.igrit.p  l. 

6. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  mają
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

IGRIT.PL Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 2/2
73-231 Krzęcin
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