
Regulamin Karty Rabatowej Baltica 

I Organizator akcji promocyjnej  

Akcja promocyjna „Karta Rabatowa Baltica” organizowana jest przez: M.J.OIL SP. Z O.O., Bronisze, ul. Świerkowa 4 05-850 

Ożarów Mazowiecki, NIP: 9512028762, zwanym dalej „Organizatorem”  

II Produkty promocyjne 

 Produkt promocyjny: Karta rabatowa z przypisanym do karty rabatem na paliwa Pb95, ON, LPG 

III Cel akcji promocyjnej 

 Celem akcji promocyjnej jest wsparcie lojalności klientów poprzez przyznanie „Karty Rabatowej Baltica”, dzięki 

której klient będzie otrzymywał od kolejnej wizyty rabat na paliwa w wysokości 3gr na litrze dla paliw: Pb95, ON, 

LPG. 

 Karta wydawana jest każdemu klientowi, który wcześniej wypełni formularz zgłoszeniowy dla posiadacza „Karty 

Rabatowej Baltica”. 

 Rabat przyznawany jest po odbiorze karty rabatowej, podczas następnego tankowania.  

 Odbierać kartę można wyłącznie na stacji na której wypełniono formularz zgłoszeniowy. 

 Karta będzie gotowa do odbioru maksymalnie 3 dni po złożeniu formularza. 

IV Czas trwania akcji 

 Akcja promocyjna trwa od 1 kwietnia 2019r.  

 Organizator zastrzega możliwość zakończenia akcji promocyjnej bez podania przyczyny, informując o tym fakcie za 

pośrednictwem strony internetowej www.mjoil.pl oraz poprzez informację na stacjach paliw. 

 

V Miejsce akcji promocyjnej 

Akcja promocyjna odbywa się w czasie określonym w pkt.IV na wszystkich własnych stacjach działających w sieci 

Baltica. 

Lista dostępnych stacji: 

 Stacja Paliw Baltica w Broniszach, ul. Świerkowa 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

 Stacja Paliw Baltica w Cybulicach Dużych, ul. Wspólna 7, 05-152 Cybulice Duże 

 Stacja Paliw Baltica we Wróblewie, ul. Osiedle Wróblewo 13, 09-152 Naruszewo 

Organizator zastrzega możliwość czasowego lub stałego wyłączenia z promocji poszczególnych stacji. 

VI Uczestnictwo w akcji promocyjnej 

 Klienci spełniający wymogi i postanowienia niniejszego regulaminu zwani są dalej „Uczestnikami”. 

 Uczestnik w okresie trwania Akcji promocyjnej , ma możliwość otrzymania „Karty Rabatowej Baltica” poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

 Rabat na paliwo będzie naliczany od kolejnej wizyty,  po odbiorze Karty Rabatowej. 

 W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest otrzymanie Karty Rabatowej o większej kwocie rabatu. Wielkość 

rabatu oraz czas ważności jest ustalany indywidualnie. 

 Kartę można odebrać wyłącznie na stacji na której wypełniono formularz zgłoszeniowy. 

 Karta będzie gotowa do odbioru maksymalnie 3 dni po złożeniu formularza. 

 Karta Rabatowa nie jest kartą debetową, kredytową ani płatniczą. 

 W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty, nie ma możliwości otrzymania karty o tym samym numerze 

seryjnym. 

 W przypadku wyczerpania się zapasów Kart Rabatowych na danej stacji, karta Uczestnikowi nie przysługuje. 

VII Postępowanie reklamacyjne 

 Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej powinny być składane przez Uczestników w formie pisemnej na 

adres: M.J.OIL SP. Z O.O., Bronisze, ul. Świerkowa 4 05-850 Ożarów Mazowiecki 

 Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od dnia zakończenia  Akcji Promocyjnej. 

Reklamacje, które wpłyną po tej dacie nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie 

poinformowany w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamacje jest wiążąca i ostateczna. 

VII Postanowienia końcowe 

 Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.mjoil.pl oraz na każdej z wyżej 

wymienionej stacji paliw. 

 Udział Uczestnika w Akcji promocyjnej oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 

http://www.mjoil.pl/
http://www.mjoil.pl/


 Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążące 

w zakresie Akcji Promocyjnej są jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Akcji promocyjnej. 

 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

Prezes zarządu 

Radosław Lewandowski   

        

 


