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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

DLA WSPÓLNIKÓW POINT S POLSKA SP. Z O.O. 

 
1. Organizatorem akcji jest Point S Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 7. 
2. Fundatorem nagród jest Point S Development. 
3. Akcja skierowana jest do klientów serwisów udziałowców Point S Polska Sp. z o. o. 

dokonujących zakupu opon zimowych marki Continental. 
4. Akcją promocyjną objęte są zakupy opon zimowych marki Continental bezpośrednio u 

producenta. 
5. Akcja trwa od 01.07-31.12.2016 r. lub do wyczerpania kwoty budżetu przeznaczonego na akcję 

określonej na poziomie 20 000 euro (szacowana wartość w PLN – 85 000 PLN) 
6. Gwarancją uczestnictwa w konkursie jest zakupienie w sezonie zima 2018, minimalnego pakietu 

opon określony jako 20 kompletów opon zimowych Continental u producenta opon. 
7. Po zakupieniu ilość określonej jako pakiet minimalny następuje rozpoczęcie rozliczania promocji 

w taki sposób, że za każdy pełny komplet opon zimowych marki Continental serwis Point S 
otrzymuje karty BP SuperCard o wartości: 

• 35 PLN przeznaczone dla klientów serwisu, którzy kupili komplet opon do 17 cali i 
włącznie; 

• 52 PLN przeznaczone dla klientów serwisu, którzy kupili komplet opon powyżej/lub 
równych 18 cali;  

8. Zasady rozliczanie i przyznawanie kart BP SuperCard: 

• Przyznanie kart następuje na podstawie raportu przekazanego przez Continental Opony Polska 
Sp. z o.o.  do Point S Polska Sp. z o.o. w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu miesiąca 
rozliczeniowego w stosunku do którego karty są rozliczane, karty rozliczane są kwartalnie.  

• Point S Polska Sp z o.o. zamawia kart BP SuperCard, czas realizacji zamówienia wynosi 6 dni 
roboczych. 

• Point S Polska Sp z o.o. przekazuje karty do serwisów w ciągu 8 dni roboczych od dnia 
otrzymania raportu z firmy Continental Opony Polska sp. z o.o. 

• Aktywacja kart następuje po uprzednim przesłaniu przez właściciela serwisu podpisanego 
skanu protokołu otrzymania kart na adres mailowy point-s@point-s.pl stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszego regulaminu w ciagu 24 h od otrzymania skanu przez organizatora 
konkursu. Jednocześnie właściciel serwisu jest zobowiązany dostarczyć do Point S Polska Sp. 
z o.o. oryginał  podpisanego i opieczętowanego protokołu do końca miesiąca, w którym karty 
otrzymał. 

9. Karta może być użyta wyłącznie na Stacjach Paliw BP w celu bezgotówkowego uregulowania 
płatności za wszystkie produkty i usługi dostępne na stacjach BP (paliwo, sklep, myjnia, 
restauracja Wild Bean Cafe). 

10. Serwis sprzedając klientowi komplet opon zimowych Continental i przekazując 1 kartę BP 
SuperCard o wartości wskazanych w punkcie 7 niniejszego regulaminu, nie tworzy obowiązku 
podatkowego. W przypadku kiedy serwis z nieokreślonych powodów nie będzie posiadał 
protokołu przekazania karty Klientowi stworzy po swojej stronie obowiązek podatkowy. 

11. Potwierdzeniem przekazania kart przez Point S Polska Sp. z o.o. poszczególnym właścicielom 
serwisów, jest list przewozowy firmy kurierskiej potwierdzający wysłanie kart. Jednocześnie 
właściciel serwisu, w ciągu 24 h od otrzymania kart jest zobowiązany osobiście podpisać i 
przesłać skan protokołu potwierdzającego otrzymanie kart na maila point-s@point-s.pl , którego 
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu a który każdorazowo (uzupełniony o 
numery przekazanych kart) zostanie wysłany na adres mailowy właściciela w dniu wysyłki kart. 

12. W przypadku braku dosłania przez serwis do Point S Polska Sp. z o.o. podpisanego i 
opieczętowanego pieczątka firmy protokołu odbioru kart BP SuperCard do końca miesiąca, w 
którym karty zostały wydane, w wyniku nie dostosowania się do regulaminu nie zostaną wydane 
karty za kolejny okres. Konsekwentnie serwis otrzyma fakturę za karty jakie otrzymał. 
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13. Na właścicielu serwisu ciąży odpowiedzialność udokumentowania przekazania kart klientowi 
serwisu w przypadku ewentualnej kontroli. Do dyspozycji serwisu przekazuje się przykładowy 
protokół przekazania pojedynczej karty Klientowi stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu.  

14. Obowiązek podatnika w przypadku zatrzymania kart przez serwis i nie wydania ich Klientowi, 
spoczywa na serwisie. Na organizatorze oraz sponsorze promocji, w związku z wydaniem nagród 
serwisowi, nie ciążą obowiązki płatnika ani obowiązki deklaracyjne.. 

15. Regulamin akcji dostępny jest w siedzibie Point S Polska Sp. z o.o. ul. Młynarska 7, Warszawa 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu akcji promocyjnej dla serwisów Point S Polska Sp. z o.o. 
 

Protokół odbioru karta podarunkowa BP SuperCard  

 

Lp. Karta Wartość  Lp. Karta Wartość 

1   35,00  36   52,00 

2   35,00  37   52,00 

3   35,00  38   52,00 

4   35,00  39   52,00 

5   35,00  40   52,00 

6   35,00  41   52,00 

7   35,00  42   52,00 

8   35,00  43   52,00 

9   35,00  44   52,00 

10   35,00  45   52,00 

11   35,00  46   52,00 

12   35,00  47   52,00 

13   35,00  48   52,00 

14   35,00  49   52,00 

15   35,00  50   52,00 

16   35,00  51   52,00 

17   35,00  52   52,00 

18   35,00  53   52,00 

19   35,00  54   52,00 

20   35,00  55   52,00 

21   35,00  56   52,00 

22   35,00  57   52,00 

23   35,00  58   52,00 

24   35,00  59   52,00 

25   35,00  60   52,00 

26   35,00  61   52,00 

27   35,00  62   52,00 

28   35,00  63   52,00 

29   35,00  64   52,00 

30   35,00  65   52,00 

31   35,00  66   52,00 

32   35,00  67   52,00 

33   35,00  68   52,00 

34   35,00  69   52,00 

35   35,00  70   52,00 

 
Niniejszym potwierdzam odbiór/przekazanie ...... szt. kart podarunkowych BP SuperCard 

 

Oświadczam, iż znam regulamin promocji i zostałem poinformowany o ciążącej na mnie odpowiedzialności podatkowej w 

przypadku zatrzymania kart. 

………………………………………                          ……………………………………… 
      Podpis odbiorcy                                      Podpis przekazującego 

 

UWAGA: Oryginał protokołu zachowuje  (do ewentualnej kontroli) osoba przekazująca karty. Kopię protokołu zachowuje osoba 

odbierająca. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu akcji promocyjnej dla serwisów Point S Polska Sp. z o.o. 

 

Protokół odbioru 

 

Przedmiot obioru 
Karta podarunkowa BP SuperCard o wartości  

…….. PLN 

Numer karty podarunkowej 
BP SuperCard 

 
 

……………………………………………………... 

Rozmiar i marka 
zakupionych opon 

 

 
………………………………………………………………………………....... 

Przekazujący 
(pieczatka serwisu)  

Odbiorca 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i Nazwisko) 

Data odbioru 
……………………………………… 

 

 

Niniejszym potwierdzam odbiór/przekazanie karty podarunkowej BP SuperCard 

 

………………………………………                          ……………………………………… 
      Podpis odbiorcy                                       Podpis przekazującego:  

                            osoby reprezentującej serwis 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach ewidencji 

przeprowadzenia niniejszej promocji. 

 

………………………………………                          ……………………………………… 
      Podpis odbiorcy                                       Podpis przekazującego:  

                            osoby reprezentującej serwis 

  

UWAGA: Oryginał protokołu zachowuje  (do ewentualnej kontroli) osoba przekazująca kartę. Kopię protokołu zachowuje osoba 

odbierająca. 
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