
Regulamin akcji promocyjnej “Piłka Mistrzostw Europy za tankowanie”

data ogłoszenia: 13.05.2021 r.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady akcji promocyjnej “Piłka Mistrzostw Europy za
tankowanie” (zwanej dalej: Promocją) organizowanej przez Transcards.eu Sp. z o. o.
z siedzibą w Wysokiej przy ul. Fiołkowej 1, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000590560, NIP:
8961546454, REGON: 363186740 (zwaną dalej: Organizatorem).

2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej:
https://bonabanco.com/newsroom/tankuj-z-bp-routex-i-otrzymaj-pilke/

3. Warunki Promocji można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi lub ofertami
specjalnymi.

§2. Zmiana zasad Promocji

1. Zasady Promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.
2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których

umieszcza informację o Promocji.

§3. Czas trwania Promocji

1. Promocja rozpoczyna się dnia 13.05.2021 r. i trwa do dnia 30.06.2021 r. lub do czasu
odwołania Promocji przez Organizatora. Organizator może również podjąć decyzję o
przedłużeniu czasu trwania Promocji.

2. Organizator może odwołać Promocję w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
Informacja o odwołaniu Promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na
której umieszczono informację o Promocji nie później niż na 5 dni przed
zakończeniem trwania Promocji.

§4. Warunki uczestniczenia w Promocji

1. Promocją objęci są Klienci, którzy spełniają poniższe kryteria:
a. przed rozpoczęciem Promocji lub w czasie jej trwania Klient zawarł z

Organizatorem umowę bonabanco Fuel lub umowę TC Safe i, w przypadku
umowy TC Safe, przeznacza Limit Bieżący na finansowanie paliwa za
pomocą Karty BP Routex wydanej do umowy.

b. W czasie trwania Promocji Klient osiągnie minimalny wolumen 5000 litrów
zatankowanych za pośrednictwem karty BP Routex, wydanej do jednej z
umów wymienionych w lit. a. wyżej.

https://bonabanco.com/newsroom/tankuj-z-bp-routex-i-otrzymaj-pilke/


§5. Opis Promocji

1. W ramach Promocji, za spełnienie warunków opisanych w §4, Klient otrzyma
nagrodę w postaci piłki adidas UNIFORIA TRAINING BALL o wartości 83,82 zł brutto
(dalej “Nagroda”).

2. Do wyliczenia wolumenu litrów paliwa zatankowanych w ramach promocji będzie
brany każdy litr oleju napędowego zatankowany za pośrednictwem karty BP Routex,
wydanej do umowy bonabanco Fuel lub umowy TC Safe.

3. Wolumen litrów uprawniający do otrzymania Nagrody przez Klienta będzie obliczony
najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia okresu promocji.

4. Nagroda zostanie przyznana Klientowi, który spełni warunki promocji oraz nie będzie
mieć zadłużenia z tytułu wynagrodzenia na rzecz Organizatora za usługi świadczone
w ramach umowy bonabanco Fuel lub umowy TC Safe.

5. Nagroda zostanie wysłana Klientowi, o którym mowa w pkt 4., na adres do
korespondencji podany w umowie bonabanco Fuel lub TC Safe najpóźniej w ciągu
14 dni od dnia zakończenia okresu Promocji.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają:
Regulamin świadczeniu usługi bonabanco Fuel, Umowa bonabanco Fuel wraz z
aneksami, Regulamin świadczenia usługi TC Safe, Umowa TC Safe wraz z
aneksami, a także polskie przepisy powszechnie obowiązujące.

2. Nagroda otrzymana przez Klienta stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.


