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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Zrób zakupy za minimum 100 zł w Strefie marek Shell na Allegro (SmA-Shell) i odbierz 

kupony rabatowe na paliwo” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 

„Zrób zakupy za minimum 100 zł w Strefie marek Allegro Shell (SmA-Shell) i 

odbierz kupony rabatowe na paliwo” („Promocja”). Celem Promocji jest reklama i 

promocja Organizatora oraz Partnera. 

 

2. Organizatorem Promocji jest „HAND sp. z o.o. sp. k.” z siedzibą w Sulechowie, ul. 

Odrzańska 23b, 66-100 Sulechów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Zielona Góra, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447896 („Organizator”).  

 

3. Partnerem Kuponów Promocyjnych, o których mowa w pkt. 9 poniżej, dostępnych w Promocji 

jest Shell Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-366, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

nr 7 A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 5239 prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 870.687.000zł, REGON 010809811, NIP 

526-10-09-190 („Partner”). 

 

4. Czas trwania Promocji: od dnia 01 października 2018 r. do dnia 15 czerwca 2019 r. lub do 

wyczerpania puli kuponów rabatowych. 

 

5. Promocją objęte są wyłącznie zakupy produktów dokonane podczas Czasu trwania Promocji 

na profilu użytkownika SmA-Shell w Strefie Marek Allegro na portalu Allegro („Sklep 

Organizatora”), adres internetowy Sklepu Organizatora: 

http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=38895276. 

 

6. Informacja o Promocji jest opublikowana na stronie Sklepu Organizatora: 

http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=38895276. 

 

7. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na Stronie WWW Organizatora pod adresem 

www.hand.net.pl/promocja-allegro oraz w każdej ofercie użytkownika SmA-Shell na Allegro, w 

zakładce „O sprzedającym”.  

UCZESTNICY PROMOCJI 

 

8. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności 

prawnych, które w trakcie trwania Promocji dokonają zakupu podczas jednej transakcji łącznie 

za minimum 100 (słownie: sto) złotych w Sklepie Organizatora („Uczestnik” / 

„Uczestnicy”).  

  

http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=38895276
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=38895276
http://www.hand.net.pl/promocja-allegro
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ZASADY PROMOCJI 

 

9. Każdy z Uczestników, który zrobi zakupy zgodnie z pkt. 8 powyżej, wraz z dostarczonym 

towarem otrzyma Kupon(y) Promocyjny(e) („Kupon Promocyjny”). Wizualizacja Kuponu 

Promocyjnego stanowi załącznik nr. 2 do Regulaminu. Kupon Promocyjny upoważnia 

Uczestnika do skorzystania z rabatu na zakup paliwa w wysokości: 

 

(a) 10 (słownie: dziesięciu) groszy przy zakupie każdego litra paliwa Shell FuelSave 

Diesel, Shell FuelSave 95, Shell AutoGas albo 

(b) 20 (słownie: dwudziestu) groszy przy zakupie każdego litra paliwa Shell V-Power 

Nitro+, Shell V-Power Nitro+ Racing, Shell V-Power Nitro+ Diesel, 

przy zakupie pomiędzy 25 i 100 litrów paliwa objętego promocją. 

10. Uczestnik może wziąć udział w promocji dowolną ilość razy pod warunkiem każdorazowego 

spełnienia jej warunków opisanych w pkt. 8. 

 

11. Kuponów nie można sumować ani łączyć ze sobą. Tylko jeden Kupon Promocyjny może zostać 

wykorzystany podczas jednego tankowania paliwa do jednego pojazdu na stacji Partnera. 

Lista stacji akceptujących Kupony Promocyjne stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

12. Rabat na zakupione paliwo zostaje udzielony jedynie w przypadku przekazania kasjerowi 

Kuponu Promocyjnego przed dokonaniem zapłaty za transakcję. 

 

13. Kupony Promocyjne nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. 

 

14. Kupony Promocyjne można realizować do dnia 30 czerwca 2019 roku. 

 

15. Każdy kupon oznaczony jest unikalnym numerem identyfikacyjnym i może być wykorzystany 

tylko jeden raz. 

 

16. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami udzielanymi na zakup paliwa. W 

Promocji nie mogą brać udziału Klienci dokonujący zakupów z użyciem kart paliwowych 

Euroshell, DKV, UTA, Lotos oraz Esso. Za transakcje z użyciem Kuponu Promocyjnego 

punkty Shell ClubSmart nie będą naliczane. 

 

REKLAMACJE 

 

17. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji, zawierające co najmniej imię, nazwisko i adres 

do korespondencji Uczestnika składającego reklamację, jak również opis podstaw reklamacji 

należy przygotować w formie pisemnej i wysłać listem poleconym na adres Organizatora w 

terminie najpóźniej 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od momentu zakończenia Promocji. 

Organizator wyśle odpowiedź w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty wpływu reklamacji 

na adres podany przez Uczestnika w reklamacji. 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

18. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację jest 

Organizator Promocji. Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację zbierane i 

przetwarzane są w celu rozpatrzenia reklamacji i w celu poinformowania Uczestnika o wyniku 
rozpatrzenia reklamacji. 

19. Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację mogą być przekazane w niezbędnym 
zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Organizatorem przy rozpatrywaniu 

reklamacji, np. podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi związane z 

rozpatrywaniem reklamacji. 
20. Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację nie będą przekazywane do państw 

trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
21. Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację będą przetwarzane przez okres niezbędny 

do realizacji celu w jakim zostały zebrane tj. rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji, 
poinformowania o jej wyniku oraz do przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z 

Konkursem, którego zgłoszenie reklamacji dotyczyło.  

22. Uczestnikowi zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, 
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych 
osobowych, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.  

23. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgłaszającego reklamację 

będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych Uczestnik będzie 
uprawniony do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych 

osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

24. Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację są przetwarzane przez Organizatora 

ponieważ jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika w ramach 

udziału w Promocji w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L 

Nr 119, str. 1)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia 

reklamacji, zgłoszonej przez Uczestnika.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

25. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji, nie mogą pozbawić 

Uczestników ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą 

dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. 

Regulamin w zmienionej formie zostanie udostępniony w Sklepie Organizatora oraz na Stronie 

WWW. 

 

26. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa.  

 

27. Uczestnicy przystępując do Promocji wyrażają zgodę na zastosowanie się do zasad niniejszego 

Regulaminu.   
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ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1: Lista Stacji Partnera objętych Promocją 

Załącznik nr 2: Wizualizacja Kuponu 


