
REGULAMIN PROMOCJI „Bony paliwowe na stacj ę Orlen”  
(dalej jako: „Regulamin”) 

  
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. [Organizator]  
Organizatorem promocji pod nazwą „Bony paliwowe na stację Orlen” (dalej jako „Promo-
cja”) jest Matrix Media sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Wierzbowa 5, 62-002 Suchy 
Las, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540415, NIP: 7262529917, 
REGON: 100165933, zwana dalej „Organizatorem”. 

1.2. [Cel Promocji] 
Promocja jest prowadzona w celu promocji produktów sklepu oraz zwiększenia sprzedaży 
produktów sklepu MatrixMedia.pl poprzez system ratalny banku Santander 

1.3. [Zasięg Promocji] 
Promocja obejmuje wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym Organizatora do-
stępnym pod adresem www.matrixmedia.pl. 

1.4. [Czas trwania Promocji] 
Promocja rozpocznie się w dniu 14.06.2017 r. o godz. 00:00 i zakończy się w dniu 30.06.2017 
r. godz. 23:59 lub w momencie wyczerpania wszystkich bonów paliwowych na stację Orlen. 

1.6. [Uczestnicy Promocji] 
W Promocji mogą wziąć udział: 
a) pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące 
konsumentami w rozumieniu przepisu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego,  
b) przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji 
sprzętu elektronicznego (RTV/AGD),  
c) instytucje pożytku publicznego, które nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej 
na dystrybucji sprzętu elektronicznego (RTV/AGD),  
d) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nie prowadzą działalno-
ści gospodarczej polegającej na dystrybucji sprzętu elektronicznego (RTV/AGD),  
 
zwane dalej łącznie: „Uczestnikami Promocji”. 

1.7. [Regulamin] 
Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Promocji, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w 
Promocji, jak również określa prawa i obowiązki uczestników Promocji oraz prawa i obo-
wiązki Organizatora Promocji. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie 
Organizatora oraz na stronie internetowej www.matrixmedia.pl. Uczestnictwo w Promocji 
jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Promocji są zobowią-
zani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia narusze-
nia Regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Pro-
mocji. 



1.8. [Zasady Promocji]  
Promocja umożliwia Uczestnikom otrzymanie bonu paliwowego na stację Orlen w wysokości 
50zł brutto przy zakupie wybranych produktów w systemie ratalnym banku Santander. Bony 
przewidziane zostały dla pierwszych 20 osób, które skorzystają z zakupu ratalnego produktu 
w kwocie równej bądź przekraczającej 2000zł brutto. Warunkiem otrzymania bonu jest po-
prawne podpisanie wniosku ratalnego z bankiem Santander. W momencie gdy wniosek zosta-
nie odrzucony, Organizator nie udostępnia bonu paliwowego.  
 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI  

2.1. Warunki uczestnictwa w Promocji określone są w Regulaminie oraz w bezwzględnie 
obowiązujących przepisach prawa.  

2.2. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie następujących czynności: 

a) zapoznanie się z treścią Regulaminu, 

b) akceptacja Regulaminu,  

c) dokonanie zakupu dowolnego Produktu objętego Promocją.  
 
2.3. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2.4. Promocja skierowana jest do uczestników Promocji, którzy w Czasie trwania Promocji 
dokonają zakupu Produktu: za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem 
www.matrixmedia.pl.  

2.5. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora, jak rów-
nież strony umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów podobnych do umowy o pracę 
zawieranych przez Organizatora oraz osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, 
to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, 
powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia 
lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.  

2.6. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w 
wysokości odpowiadającej wartości bonu paliwowego. 
 
2.7. Każdy Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, jednakże każdo-
razowo musi spełnić warunki zawarte w Regulaminie.  

 

3. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO  

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać przez cały Czas trwania Pro-
mocji, najpóźniej jednak do dnia 17.07.2017 r. na adres Organizatora podany w punkcie 1.1 
Regulaminu.  

3.2. Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie bądź mailowo i zawierać imię, nazwisko i 
dokładny adres Uczestnika Promocji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny Re-
klamacji.  



3.3. O zachowaniu terminu złożenia Reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Rozpa-
trzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie.  

3.4. Rozpatrzenie Reklamacji oraz wysłanie zawiadomienia o jej rozstrzygnięciu nastąpi w 
terminie 14 dni liczonych od dnia wpływu pisma z reklamacją do Organizatora.  

3.5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do do-
chodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organi-
zatora.  
  
 
4. ZWROTY/ ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

4.1 W przypadku dokonania zwrotu/ złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzeda-
ży Produktu, zwrotowi podlega również produkt promocyjny, czyli bon paliwowy na stację 
Orlen.  

4.2 W przypadku dokonania zwrotu Produktu z pominięciem produktu promocyjnego, kwota 
zwrotu ulegnie pomniejszeniu o wartość detaliczną produktu promocyjnego. 
 
4.3 Produkt podlegający zwrotowi wraz z produktem promocyjnym powinien być zwrócony z 
dołączonym dowodem zakupu i powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była  
konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniej-
szenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza 
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.  
 
5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

5.1. Administratorem danych („Dane”) podanych przez Uczestnika w ramach udziału w Pro-
mocji jest Organizator.  

5.2. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji Promocji zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2016 r., poz. 922 ze zm.).  

5.3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania 
ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobro-
wolne, jednak konieczne do dokonania rezerwacji oraz zrealizowania zakupu w ramach Pro-
mocji.  

6. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  

6.1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe postano-
wienia Regulaminu Sklepu Internetowego Matrix Media dostępnego pod adresem 
www.matrixmedia.pl, właściwe przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks 
Cywilny.  

6.2. Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają 
postanowienia Regulaminu.  

6.3. Promocja nie może być łączona z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez 
Organizatora.  



6.4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy 
odrębnych przepisów prawnych.  

6.5. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo zwrócić 
się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień oraz udzielnie dodat-
kowych informacji dot. zasad Promocji. 


