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REGULAMIN PROMOCJI 321SPRZEDANE.PL SP. Z O.O. 

„Bon paliwowy o wartości 1.000 złotych na wakacje” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady funkcjonowania, czas trwania, 

zasady korzystania i uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji pod nazwą 

„Bon Paliwowy na wakacje”, procedurę reklamacyjną oraz obowiązki Organizatora („Promocja”). 

1.2. Promocja prowadzona będzie za pośrednictwem serwisu Organizatora dostępnego pod adresem 

internetowym www.otomotoklik.pl/ (dalej: „Serwis WWW”). 

1.3. Organizatorem Promocji jest spółka 321Sprzedane.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 

Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000743149, NIP: 5272859957, REGON: 380917238 

(„Organizator”). 

1.4. Promocja organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

1.5. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w 

ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.) oraz 

w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. 

 

2. PRZEDMIOT PROMOCJI I CZAS TRWANIA PROMOCJI 

2.1. Promocja polega na możliwości otrzymania przez Uczestnika Promocji 2 (dwóch) bonów na zakup 

paliwa o wartości 500 zł brutto (pięćset złotych brutto) każdy, czyli o łącznej wartości 1.000 zł 

brutto (jeden tysiąc złotych brutto) do wykorzystania na stacjach paliw Orlen w Polsce 

(„Przedmiot Promocji”). Promocja obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do pojazdów, których 

ogłoszenia w Serwisie WWW zostały opatrzone hasłem: „1000 zł na paliwo” („Ogłoszenie”) oraz 

po spełnieniu przez Uczestnika Promocji warunków określonych poniżej.  

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji i otrzymania Przedmiotu Promocji (dalej: „Warunki 

Promocji”) jest: 

1) skorzystanie przez Uczestnika Promocji z produktu oferowanego za pośrednictwem 

Organizatora Promocji tj.: 

a) zawarcie przez Uczestnika Promocji w Czasie trwania Promocji, określonym w pkt 2.11. 

Regulaminu, umowy, której przedmiotem jest zakup pojazdu za cenę widniejącą w 

ogłoszeniu oraz uiszczenie przez Uczestnika Promocji ceny za pojazd najpóźniej w 

terminie 24 godzin od upływu Czasu trwania Promocji lub 
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b) wyrażenie przez Uczestnika Promocji w Czasie trwania Promocji gotowości do zawarcia 

umowy, której przedmiotem jest zakup pojazdu za cenę widniejącą w Ogłoszeniu wraz 

z umową o kredyt lub umową pożyczki oferowaną za pośrednictwem Organizatora 

Promocji przez spółkę Carsmile S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zawarcie przez 

Uczestnika Promocji takich umów najpóźniej w terminie 24 godzin od upływu Czasu 

trwania Promocji lub 

c) wyrażenie przez Uczestnika Promocji w Czasie trwania Promocji gotowości do zawarcia 

umowy leasingu oferowanej za pośrednictwem Organizatora Promocji przez spółkę 

Carsmile S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości przedmiotu leasingu wskazanej w 

Ogłoszeniu oraz zawarcie przez Uczestnika Promocji takiej umowy najpóźniej w terminie 

24 godzin od upływu Czasu trwania Promocji, 

oraz 

 

2) nieodstąpienie przez Uczestnika Promocji od żadnej umowy, o której mowa w podpunkcie 1 

litera a) - c) powyżej w ustawowym terminie, jak również niewypowiedzenie żadnej z tych 

umów w okresie co najmniej 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

2.3. Aby skorzystać z Promocji i otrzymać Przedmiot Promocji, Uczestnik Promocji musi łącznie spełnić 

warunki określone w pkt 2.2. podpunkt 1 i 2 Regulaminu. 

2.4. Promocja nie obejmuje przypadków, w których Uczestnik Promocji w wyniku negocjacji nabył 

pojazd za cenę niższą aniżeli wskazana w Ogłoszeniu dostępnym w Serwisie WWW.  

2.5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami 

promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, których organizatorem 

pozostaje Organizator, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji 

promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej. 

2.6. W celu otrzymania Przedmiotu Promocji, Uczestnik Promocji powinien w terminie 30 od dnia 

spełnienia Warunków Promocji skontaktować się z Organizatorem telefonicznie pod numerem 

(22) 221 01 11 i podać hasło promocyjne „Bon paliwowy na wakacje”. Uczestnik Promocji 

zobowiązany jest w trakcie tego kontaktu wskazać: 

1) imię i nazwisko, 

2) okoliczności świadczące o spełnieniu przez niego Warunków Promocji, 

3) adres e-mail,  

4) adres w Polsce, na który ma zostać dostarczony Przedmiot Promocji. 

2.7. W przypadku spełnienia Warunków Promocji, Organizator Promocji prześle Przedmiot Promocji 

przesyłką kurierską (usługa świadczona przez zewnętrzną firmę kurierską) na adres podany przez 

Uczestnika Promocji zgodnie z pkt 2.6. powyżej - przy czym wysyłka nastąpi po upływie terminów 

określonych w pkt 2.2. podpunkt 2 Regulaminu. 
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2.8. Ważność bonów na zakup paliwa, stanowiących Przedmiot Promocji wynosi 2 lata od dnia 

zasilenia ich środkami. Uczestnik Promocji nie będzie mógł skorzystać z Przedmiotu Promocji po 

tym okresie. 

2.9. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo wymiany Przedmiotu Promocji lub jakiejkolwiek jego 

części na ekwiwalent pieniężny albo na jakikolwiek inny środek płatniczy lub nagrody innego 

rodzaju. 

2.10. Przedmiot Promocji zostanie zrealizowany przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa podatkowego. 

2.11. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 18 lipca 2022 roku od 

godziny 00:00 do 24 lipca 2022 roku, do godziny 23:59 („Czas trwania Promocji”). Organizator 

zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu Czasu trwania Promocji, o czym Organizator 

poinformuje w drodze ogłoszenia zamieszczonego za pośrednictwem Serwisu WWW najpóźniej 

na 24 godziny przed pierwotnym upływem Czasu trwania Promocji. 

 

3. UCZESTNICY PROMOCJI 

3.1. Promocja ma charakter ogólnopolski. 

3.2. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie osoby, które: 

a) mają status przedsiębiorców, w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1740 ze zm.), którzy prowadzą działalność 

gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub 

b) mają status konsumentów, w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1740 ze zm.),  

- którzy w okresie Czasu trwania Promocji za pośrednictwem Serwisu WWW dokonają zakupu 

produktu oferowanego przez Organizatora oznaczonego hasłem, o którym mowa w pkt 2.1 

Regulaminu i spełnią Warunki Promocji („Uczestnik Promocji”). 

3.3. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika Promocji do udowodnienia (udokumentowania) 

spełniania warunków, o których mowa w punkcie 3.2. powyżej. 

3.4. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora - tj. osoby 

współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. 

3.5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i bezpłatne. 

3.6. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do przenoszenia uczestnictwa w Promocji, jak i praw i 

obowiązków z nim związanych na inne osoby. 

3.7. Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji i otrzymać Przedmiot Promocji wyłącznie 

jednorazowo w całym Czasie trwania Promocji. 
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4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

4.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji jest spółka 321Sprzedane.pl sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000743149, NIP: 

5272859957, REGON: 380917238 („Administrator”). 

4.2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika Promocji, 

Uczestnik Promocji może się skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail 

bok@321sprzedane.pl.  

4.3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. 

(„RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Promocji, rozpatrzenia reklamacji, a także 

wydania, zrealizowania i rozliczenia Przedmiotu Promocji oraz rozliczenia podatku z tytułu 

Promocji (o ile będzie należny). Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z 

uczestnictwa w Promocji jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO. W zakresie w jakim 

przetwarzanie danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy 

podatkowe) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4.4. Uczestnik Promocji posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także żądania 

ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnikowi 

Promocji przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Promocji narusza przepisy RODO. 

4.5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Promocji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia 

zakończenia Promocji. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie przepisów 

prawa podatkowego (o ile będą miały zastosowanie do Promocji) przez okres 5 lat. Po tym czasie 

wszystkie dane zostaną usunięte. 

4.6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w tym firmom świadczącym usługi 

pocztowe lub kurierskie, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia 

lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom usług 

księgowych, prawnych lub z zakresu rozwiązań IT oraz organom administracji publicznej. 

4.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do udziału w Promocji. 
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5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowości w przebiegu Promocji mogą być składane przez 

Uczestnika Promocji w formie pisemnej na adres Organizatora 321sprzedane.pl sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań lub drogą elektroniczną na adres 

bok@321sprzedane.pl, najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia ostatniego dnia 

Czasu trwania Promocji. 

5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dane do kontaktu wnoszącego reklamację 

Uczestnika Promocji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie związane ze 

składaną reklamacją. 

5.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, 

Organizator zwróci się do Uczestnika Promocji o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub 

podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez 

Organizatora, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje. 

5.4. Organizator rozpozna reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji 

przez Organizatora. 

5.5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika Promocji pisemnie 

lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika Promocji. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Regulamin dostępny jest pod następującym adresem internetowym Organizatora: 

www.otomotoklik.pl.  

6.2. Wszelkie zapytania dotyczące Promocji należy kierować na adres e-

mail: pomoc@otomotoklik.pl. 

6.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
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