REGULAMIN PROMOCJI
“Rabaty na Karcie Paliwowej”
1. Postanowienia wstępne
1. Warunki Promocji pod nazwą „Rabaty na Karcie Paliwowej” zwanej dalej „Promocją” określają
zasady funkcjonowania, warunki i procedurę reklamacyjną Promocji, oraz uprawnienia
przysługujące osobom biorącym udział w Promocji.
2. Organizatorem Promocji jest Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu
(kod pocztowy 54-202) ul. Legnicka 48 bud. C-D wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000026609, kapitał zakładowy w kwocie: 674 112 374,73 zł – wpłacony w całości,
NIP: 897-001-26-57, REGON: 930986308 (zwany dalej „EFL”),
3. Promocja odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu („Regulamin”)
oraz przepisami prawa polskiego.
4. Promocja ma charakter ogólnopolski i będzie obowiązywać w okresie od 01.11.2021
r. do 31.12.2021 r.
5. EFL zastrzega sobie prawo skrócenia lub wydłużenia okresu obowiązywania Promocji. Informacja
o skróceniu lub wydłużeniu okresu obowiązywania Promocji zostanie zamieszczona na stronach
internetowych wymienionych w rozdziale 6 niniejszego regulaminu, nie później niż 7 dni
przed upływem zmienionego terminu obowiązywania Promocji.

2. Uczestnicy Promocji
1. Uczestnikiem (dalej „Uczestnik”) Promocji może być wyłącznie klient, który w okresie
obowiązywania Promocji podpisze z EFL nową umowę leasingu na pojazd wraz z Umową
o udostępnienie karty paliwowej (dalej „Umowa UKP”).

3. Zasady Promocji
1. Uczestnik promocji, poprzez spełnienie wszystkich warunków określonych w rozdziale
2 Regulaminu, przystępuje do Promocji i jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu i w całości go akceptuje.
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2. Przedmiotem Promocji jest przyznany przez EFL rabat (zwany dalej „Rabatem”)
w wysokości 0,09 (słownie: zero złotych 9 groszy) złotych brutto za każdy litr paliwa
zakupionego na stacjach sieci PKN ORLEN, opatrzonych logo ORLEN lub BLISKA,
przy użyciu karty paliwowej (dalej „Karta”), która zostanie wydana do Umowy UKP, zawartej
w okresie obowiązywania promocji.
3. EFL udzieli Uczestnikowi Rabatu za paliwo, zakupionego przy użyciu Karty, w ciągu
3 kolejnych miesięcy od daty wydania Karty Uczestnikowi (miesiąc daty pisma wraz z którym
otrzymano Kartę).
4. Rabat zostanie naliczony na kolejnych fakturach wystawionych przez EFL zgodnie z Umową
UKP.
5. Podstawą do obliczenia wysokości udzielonego Rabatu będzie suma zakupionych litrów
paliwa, zgodna z fakturą wystawioną za dany okres rozliczeniowy.
6. Wysokość Rabatu zostanie ujęta w ostatniej pozycji poprzez odpowiednie zmniejszenie
pozycji faktury dotyczącej sprzedaży paliwa o kwotę iloczynu kwoty Rabatu za litr paliwa
i sumy litrów z wszystkich transakcji ujętych na fakturze – według modelu: np. gdy Uczestnik
zatankuje 200 litrów paliwa otrzyma Rabat w łącznej wysokości 18 zł brutto. W przypadku
gdy Uczestnik dokona zakupu niepełnej liczby litrów paliw, ostateczna wysokość Rabatu
zostanie zaokrąglona do pełnych groszy – według modelu np. przy zakupie 100,449 litra
Rabat wyniesie 9,04 zł brutto (100,449 litrów x 0,09 zł = 9,04 zł).
7. Uczestnik Promocji ma prawo w trakcie jej trwania skorzystać z Promocji wielokrotnie.
8. Karta zostanie wydana przez EFL Uczestnikowi bezpłatnie

4. Reklamacje

1. W reklamacji Uczestnik zgłasza swoje zastrzeżenia dotyczące niezgodności przeprowadzenia
Promocji z niniejszym Regulaminem.
2. Uczestnik Promocji może złożyć reklamację:
a) elektronicznie:


e-mailem na adres: reklamacje@efl.com.pl



przez stronę internetową www.efl.pl



przez Portal KlientEFL, jeśli z niego korzysta,

b) pisemnie:
 przesyłką pocztową na adres EFL: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław,
 osobiście, w siedzibie lub dowolnej jednostce EFL, która obsługuje Klientów,

§ Czym jest przesyłka pocztowa wskazuje art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo pocztowe (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.)
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c) ustnie:
 telefonicznie pod numerem telefonu: 71 769-31-99
 osobiście do protokołu w dowolnej jednostce EFL S.A., która obsługuje klientów.
3. EFL rozpatruje reklamację i odpowiada na nią niezwłocznie, najpóźniej do 30 dni od dnia,
w którym ją otrzyma. Aby zachować termin, wystarczy, że wyśle odpowiedź przed upływem
tych 30 dni. EFL odpowiada w formie pisemnej. EFL może odpowiedzieć Uczestnikowi
e-mailem tylko na jego wniosek.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy EFL nie może rozpatrzyć reklamacji
i na nią odpowiedzieć w ciągu 30 dni, odpowie najpóźniej do 60 dni od dnia, w którym
ją otrzymał. W takiej sytuacji poinformuje o tym Uczestnika , wyjaśni przyczynę opóźnienia,
wskaże okoliczności, które musi ustalić, aby rozpatrzyć reklamację, oraz określi
przewidywalny termin, w jakim rozpatrzy reklamację i na nią odpowie.

5. Dane osobowe
1. Dane

osobowe

Uczestników

Promocji

będą

przetwarzane

zgodnie

z

RODO

– Rozporządzeniem 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.
2. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Legnicka 48 C-D,
54-202 Wrocław) jest administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji. Podanie
danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu odbywa się na podstawie określonej
w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i jest określone w niniejszym Regulaminie.
4. Uczestnikom Promocji przysługuje, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do żądania
od EFL, jako administratora danych:


dostępu do danych osobowych,



sprostowania danych osobowych,



usunięcia danych osobowych,



ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



przeniesienia danych osobowych.

5. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych
osobowych, uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie lub innego organu nadzorczego w państwie
członkowskim UE zwykłego pobytu Uczestnika Promocji lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia.
9. EFL podaje następujące dane do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych: adres e-mail: daneosobowe@efl.com.pl
10. Z inspektorem ochrony danych w EFL można kontaktować się pod adresem e-mail:
ochronadanych@efl.com.pl
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11. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez administratora przez okres
niezbędny przez czas trwania Promocji oraz przez okres wynikający ze zobowiązań
podatkowych oraz potencjalnych roszczeń.
12. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty biorące udział w procesie
przetwarzania informacji w Promocji, wydania i realizacji karty, a także dostawcy usług
IT lub innych usług (przetwarzający w imieniu EFL).

6. Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2. W trakcie trwania Promocji treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie EFL: Europejski
Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu, 54-202, ul. Legnicka 48 bud. C-D, na stronie
internetowej www.efl.com.pl oraz w placówkach EFL.
3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowień Regulaminu,
z zastrzeżeniem, że zmiana postanowień Regulaminu nie wpłynie na prawa nabyte w ramach
Promocji przez Uczestników Promocji. O każdej zmianie postanowień Regulaminu EFL
poinformuje Uczestników Promocji na swojej stronie internetowej.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

801 404 444

EFL.PL

INFO@EFL.PL
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