
Regulamin akcji promocyjnej „Bak Pełen Korzyści”  I. Nazwa akcji promocyjnej.  1. Akcja promocyjna jest organizowana pod nazwą „Bak Pełen Korzyści”, zwana dalej „akcja promocyjna” i stanowi jedną z korzyści wynikających z członkostwa w Klubie Prenumeratora Polskiego Wydawnictwa Rolniczego w Poznaniu.  II. Organizator akcji promocyjnej. 2. Organizatorem akcji promocyjnej Bak Pełen Korzyści, zwanym dalej „Organizatorem lub PWR” jest  Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Reymonta 9, kod pocztowy 60-791, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000101146, posiadający NIP 778-01-64-903, REGON nr 630175513, przy współpracy  z Krajową Radą Izb Rolniczych.  III. Obszar i czas trwania akcji promocyjnej. 3. Akcja promocyjna rozpoczyna się z dniem 01.05.2014 r. i trwa do odwołania. Swoim zasięgiem obejmuje obszar terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  IV. Zasady prowadzenia akcji promocyjnej. 4. Rabaty na stacjach ORLEN i Bliska, które można uzyskać w ramach akcji promocyjnej Bak Pełen Korzyści 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.  
5. Uczestnikiem akcji promocyjnej Bak Pełen Korzyści, na warunkach określonych  w Regulaminie, może być podmiot prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w formie:   

 
Ø Działalności rolniczej  
Ø Działalności pozarolniczej (na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej),    
Ø Spółki Cywilnej, 
Ø Spółki Jawnej, 
Ø Spółki Partnerskiej,  
Ø Spółki Komandytowej, 
Ø Spółki Komandytowo-akcyjnej, 
Ø Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością,  
Ø Spółki Akcyjnej, 
Ø Podmiotów z sektora budżetowego, 

 6.  Z akcji promocyjnej nie mogą korzystać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej wymienionej w pkt 5.  Akcja promocyjna nie jest adresowana do konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.   7.  Warunkiem skorzystania z akcji promocyjnej „Bak Pełen Korzyści” jest opłacona prenumerata miesięcznika top agrar Polska lub Tygodnika Poradnika Rolniczego.  W przypadku braku prenumeraty można dokonać jej zamówienia telefonicznie pod numerem …….. lub dokonać opłaty aktywacyjnej, umożliwiającej wstąpienie do Klubu Prenumeratora Polskiego Wydawnictwa Rolniczego i korzystania tym samym z wszystkich 



zapisanych w nim przywilejów, w wysokości 200 zł brutto na konto PWR. W przypadku prenumeraty któregoś z czasopism za pośrednictwem poczty bądź mleczarni, niezbędne będzie przesłanie do siedziby PWR kopi potwierdzającej fakt nabycia takiej prenumeraty.  8. Zgłoszenia odbywają się na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.klubprenumeratora.pl, telefonicznie pod numerem 61 886 29 02, mailowo na adres paliwo@klubprenumeratora.pl oraz SMS o treści PWR.PALIWO pod numer 4321  (koszt zgodny z taryfą operatora).   9. Kolejnym krokiem zgłoszonego uczestnika jest podpisanie umowy w programie BiznesTank na stacjach ORLEN, bądź Bliska oznaczonych logo BiznesTank. Podpisanie umowy upoważnia do otrzymania karty BiznesTank, na której aktywny będzie w dniu podpisania umowy rabat 4 gr/l na stacjach ORLEN oraz 1 gr/l na stacjach Bliska, z miesięcznym minimalnym limitem tankowania 500 litrów. W przypadku gdy uczestnik promocji wcześniej posiadał umowę BiznesTank uzyska on rabat zgodny z warunkami promocji. Koszt wyrobienia karty BiznesTank wynosi 1,00 zł (brutto), płatne na stacji benzynowej. Karty posiadają swoje unikalne numery i przypisane są do konkretnych pojazdów, które upoważniają do dokonywania transakcji z opustem.  10. Konsultant ze strony PWR kontaktuje się z każdym ze zgłoszonych uczestników, podczas rozmowy weryfikowane są informacje na temat aktywności prenumeraty w PWR, jak również odbywa się pozyskanie wszystkich niezbędnych danych do aktywowania rabatów na stacjach PKN ORLEN uczestniczących w programie BiznesTank.  11. W przypadku podmiotów o których mowa w pkt. 5 i mających już wyrobioną kartę BiznesTank, po zgłoszeniu się do PWR, rabaty zwiększane są do 8 gr/ l na ORLEN oraz 5 gr/l Bliska na każdy rodzaj paliwa oraz zniesiony zostaje minimalny miesięczny limit tankowania, w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, bez konieczności podpisywania kolejnej umowy rabatowej z PKN ORLEN.  12. Podczas zawierania umowy na stacjach PKN ORLEN uczestniczących w programie BiznesTank niezbędne jest okazanie wymaganych dokumentów (kopie aktualnych dokumentów). Umowę może podpisać właściciel firmy lub inna upoważniona osoba zgodnie z obowiązującymi przepisami.  13. W przypadku działalności indywidualnej wymagane jest zaświadczenie o nadaniu nr NIP,  o nadaniu nr REGON oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  14. W przypadku spółek cywilnych wymagane jest zaświadczenie o nadaniu nr NIP, o nadaniu nr REGON oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich członków spółki.  15. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz akcyjnych wymagane jest zaświadczenie  o nadaniu nr NIP, zaświadczenie o nadaniu nr REGON oraz odpis KRS datowany co najmniej na trzy miesiące przed złożeniem dokumentów na stacji paliw.  16. W przypadku podmiotów z sektora budżetowego wymagane jest zaświadczenie o nadaniu nr NIP, o nadaniu nr REGON oraz rozporządzenie na podstawie, którego działa (ustawa, rozporządzenie, uchwała, KRS).  
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17. W przypadku rolników wymagane jest zaświadczenie o nadaniu nr NIP ( Numer ten znajduje się na nakazie płatniczym podatku rolnego) lub PESEL,  oraz jeden z wymienionych dokumentów: zaświadczenie o nadaniu nr REGON, zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy, dokumenty potwierdzające nadanie nr ewidencji producentów  z ARiMR, wpis do ewidencji producentów z ARiMR, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  o płaceniu podatków od działów specjalnych produkcji rolnej.  18. Jeśli dane wcześniej przekazane do Polskiego Wydawnictwa Rolniczego (NIP lub PESEL) są zbieżne z danymi, jakie były podane przy podpisywaniu umowy rabatowej to rabat na karcie będzie aktywowany do 8 gr/l na stacjach ORLEN i 5 gr/l Bliska na każdy rodzaj paliwa,  a limit minimalnego miesięcznego tankowania 500 litrów zostanie całkowicie zniesiony,  w ciągu 14 dni od dnia wyrobienia karty.  19. W przypadku podpisania umowy rabatowej na stacjach PKN ORLEN na dane inne niż te, które były uprzednio podawane przy zgłaszaniu do PWR, należy o tym fakcie poinformować PWR.  20. Polskie Wydawnictwo Rolnicze w celu zwiększenia rabatu uczestnikom akcji promocyjnej przekazuje do centrali PKN ORLEN wymagane dane, tj. numer NIP lub numer PESEL.  21. Dokonywanie transakcji z opustem możliwe jest od momentu podpisania umowy. Po zatankowaniu pojazdu należy poinformować pracownika stacji, iż transakcja odbędzie się za pomocą karty BiznesTank. Za dokonaną transakcję płatność nastąpi w formie gotówkowej. Po zakończeniu transakcji sprzedaży rabatowej, możliwe jest naliczenie punktów VITAY zgodnie z regulaminem programu VITAY.  22. Istnieje możliwość otrzymania faktury zbiorczej na stacji, na której została podpisana umowa. Faktury wystawiane są raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, raz w tygodniu lub po każdej dokonanej transakcji. W przypadku dokonania transakcji na innych stacjach ORLEN  i BLISKA (na których nie została podpisana umowa) faktura wystawiana jest pojedynczo po dokonanej transakcji, bez możliwości uzyskania faktury zbiorczej.  23. Istnieje możliwość sprawdzenia wielkości naliczonego na karcie BiznesTank rabatu,  a dokonać tego można na stacjach ORLEN lub Bliska oznaczonych logo BiznesTank, przed tankowaniem u obsługi danej stacji.  24. Sprzedaż paliw z kartą rabatową BIZNESTANK dokonywana jest w cenie detalicznej obowiązującej w dniu zakupu na danej stacji paliw, pomniejszonej o przyznany opust cenowy.  25. Rabaty zwiększone do 8 gr/l na stacjach ORLEN i 5 gr/l na stacjach BLISKA oraz bez limitowe tankowanie będą na karcie aktywne tak długo jak długo będzie opłacana prenumerata miesięcznika top agrar Polska bądź Tygodnika Poradnika Rolniczego.  26. W przypadku rezygnacji z prenumeraty miesięcznika top agrar Polska bądź Tygodnika Poradnika Rolniczego, PWR ma prawo do dezaktywacji udzielonych rabatów w ramach akcji promocyjnej Bak Pełen Korzyści.   V. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 27. Wszelkie reklamacje związane z udziałem w akcji promocyjnej mogą być składane osobiście 



w formie pisemnej w godzinach od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., ul. Reymonta 9, 60-791 Poznań lub wysłane listem poleconym pod wyżej wymieniony adres, przez cały okres trwania akcji promocyjnej.  28. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: pełną nazwę akcji promocyjnej, której dotyczy, imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. 29. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie zawiadomienia o sposobie jej rozstrzygnięcia nastąpi  w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.   V. Postanowienia końcowe  30. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu przez czas trwania akcji promocyjnej   w siedzibie Organizatora (Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. w Poznaniu, przy  ul. Reymonta 9), w godzinach otwarcia, tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej www.topagrar.com.pl, www.tygodnik-rolniczy.pl oraz www.klubprenumeratora.pl .  31. Wszelkie materiały reklamowo – promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu akcji promocyjne oraz obowiązujące, odpowiednie przepisy prawa.   32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z jakością zakupionego paliwa.  33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  34.  Wszelkie spory będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla Polskiego Wydawnictwa Rolniczego.      Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.  
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