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Regulamin Promocji MAKRO 
 
 
Definicje: 

Czas Trwania Promocji – okres od 01.08.2020 r., od godziny 00.00 do 30.09.2020 r., 

do godziny 23:59.  

Data przystąpienia do Promocji – dokładna data i godzina przystąpienia do 

Programu Biznestank, realizowanego przez PKN ORLEN S.A.: w przypadku 

Rejestracji online, decyduje data zatwierdzenia wprowadzonych danych na stronie 

https://biznestank.orlen.pl/Rejestracja-Online, natomiast w przypadku podpisania 

umowy w Programie Biznestank bezpośrednio na stacji paliw, decyduje data 

wydrukowania umowy przez pracownika stacji paliw w systemie stacji paliw. 

Hasło promocyjne – ciąg alfanumeryczny, niezbędny do rejestracji w Programie 

Biznestank na zasadach niniejszej Promocji. 

Organizatorzy Promocji – łącznie: PKN ORLEN S.A.,MAKRO 

MAKRO – MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. 

Krakowskiej 61, 02-183 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w 

Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000047354, NIP: 522-000-28-60, REGON: 012775559, BDO: 000008316, kapitał 

zakładowy: 257.068.680 zł, kapitał wpłacony: 257.068.680 zł, która posiada status 

dużego przedsiębiorcy. 

PKN ORLEN S.A.  -  Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860; numer NIP 774-00-

01-454. 

Program Biznestank - oferta handlowa skierowana do klientów, którzy w zależności 

od ilości dokonywanych zakupów miesięcznie otrzymują określony rabat gotówkowy 

na paliwa lub stały rabat procentowy na usługi na stacjach paliw; program prowadzony 

jest w oparciu o aktualny Regulamin Programu BIZNESTANK PKN ORLEN S.A., 

dostępny na stronie internetowej prowadzonej przez PKN ORLEN S.A.: 

https://biznestank.orlen.pl/Content/documents/Regulamin_BiznesTank.pdf 

Promocja – niniejsza promocja realizowana pod nazwą MAKRO orgaznizowana przez 

Organizatorów Promocji. Promocja polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji na 

stacjach paliw sieci PKN ORLEN S.A. rabatu w wysokości 5gr brutto na 1 litr paliwa 

standardowego w ramach Programu Biznestank oraz 10gr brutto na 1 litr paliwa 

premium w ramach Programu Biznestank, zgodnie z zasadami promocji opisanymi w 

Regulaminie. 

https://biznestank.orlen.pl/Rejestracja-Online
https://biznestank.orlen.pl/Content/documents/Regulamin_BiznesTank.pdf
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Rejestracja online - przystąpienie klienta do programu na stronie internetowej 

prowadzonej przez PKN ORLEN S.A. https://biznestank.orlen.pl/Rejestracja-Online, 

polegające na zarejestrowaniu danych firmy i dokończeniu procesu rejestracji w formie 

podpisania umowy Biznestank na wybranej przez klienta stacji paliw. 

Transakcja -  ciągła sprzedaż paliw, produktów pozapaliwowych oraz usług myjni 

automatycznej i odkurzania, prowadzona przez stacje paliw, z natychmiastową 

płatnością, dokonywaną przez klientów, rejestrowana w systemie Operatora przy 

użyciu Kart Biznestank. 

Uczestnik Promocji – przedsiębiorca lub jednostka prawa publicznego, którzy zawarli 

umowę Programu Biznestank w Czasie Trwania Promocji, nie będący uczestnikiem 

żadnego z aktywnych porozumień rabatowych prowadzonych przez PKN ORLEN S.A. 

Uczestnikiem Promocji staje się również ten klient Programu Biznestank, który posiada 

umowę zwartą przed Czasem Trwania Promocji  i który w okresie trzech miesięcy 

przed jej rozpoczęciem, nie wykonał żadnej Transakcji w ramach Programu 

Biznestank. 

 

  

https://biznestank.orlen.pl/Rejestracja-Online


 

3 
 

Postanowienia ogólne: 
 
1. Organizatorem Promocji „MAKRO” są łącznie: 
 

 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. 
Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860; 
numer NIP 774-00-01-454. 

 MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. 
Krakowskiej 61, 02-183 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego 
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000047354, NIP: 522-000-28-60, REGON: 
012775559, BDO: 000008316, kapitał zakładowy: 257.068.680 zł, kapitał 
wpłacony: 257.068.680 zł, która posiada status dużego przedsiębiorcy. 

2. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 
stacjach paliw PKN ORLEN S.A. biorących udział w Programie Biznestank. 

 
3. Promocyjne warunki obowiązują Uczestników Promocji w Czasie Trwania 

Promocji.  
 
4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają 

zastosowanie postanowienia aktualnie obowiązującego Regulaminu Programu 
BIZNESTANK PKN ORLEN S.A. 

 
5. Organizatorzy Promocji zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego 

zakończenia Promocji.  
 

6. Warunkiem korzystania z Promocji jest: 
 Zawarcie umowy w Programie Biznestank, w Czasie Trwania Promocji 

lub posiadanie takiej umowy zawartej przed Czasem Trwania Promocji 

jeżeli  w jej ramach klient nie dokonał żadnej Transakcji w okresie do 

trzech miesięcy przed rozpoczęciem Promocji, 

 zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oraz 

aktualnie obowiązującego Regulaminu Programu BIZNESTANK PKN 

ORLEN S.A. 

7. W Promocji udział brać mogą Uczestnicy Promocji, spełniający założenia pkt. 
1. Zasad promocji niniejszego Regulaminu. 
 

8. W Promocji uwzględniane będą wyłącznie umowy Programu Biznestank 

zawarte zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującym 

Regulaminie Programu BIZNESTANK PKN ORLEN S.A. 

9. Uczestnik Promocji przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z niniejszym 
Regulaminem i uprzedniej akceptacji jego warunków. Udział w Promocji 
wymaga przestrzegania warunków opisanych w Regulaminie. 
 

10. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie https://biznestank.orlen.pl/ 

https://biznestank.orlen.pl/
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Zasady Promocji: 
 
1. Promocja skierowana jest do: 

a) Uczestników Promocji, którzy podadzą przy zawieraniu umowy Biznestank 
- zarówno podczas Rejestracji online jak i przy podpisywaniu umowy 
Biznestank na stacji paliw - ustalone Hasło promocyjne, otrzymane podczas 
zakupów realizowanych wcześniej w sklepach MAKRO albo 

b) Uczestników Promocji, którzy zidentyfikują się na stacji paliw Hasłem 
promocyjnym, otrzymanym podczas zakupów realizowanych wcześniej w 
sklepach MAKRO, przy założeniu, że w ramach zawartej uprzednio umowy 
klient nie dokonał żadnej Transakcji w okresie do trzech miesięcy przed 
rozpoczęciem Promocji, 
 
Hasło promocyjne w Czasie Trwania Promocji, nadrukowywane będzie na 
fakturach/paragonach fiskalnych, które otrzymywać będą klienci sieci 
MAKRO w Czasie Trwania Promocji. 

 
2. Uczestnik Promocji przy każdorazowym zakupie paliw w ramach Programu 

Biznestank, otrzymuje rabat w wysokości: 
a) 5gr brutto na 1 litr paliwa - przy zakupie paliw standard: Efecta 95, 
benzyna bezołowiowa 98, (Super Plus 98), Efecta Diesel, gaz LPG; 
b) 10gr brutto na 1 litr paliwa - przy zakupie paliw premium: Verva 98, Verva 
ON, 
pomniejszający jednostkową wartość brutto zakupywanego paliwa, 
obowiązującą w momencie zakupu na stacji paliw, na której dokonywana jest 
Transakcja. 

3. Po upływie  Czasu Trwania Promocji, Uczestnik Promocji objęty zostanie 
rabatami zgodnymi z aktualnie obowiązującym Regulaminem Programu  
BIZNESTANK PKN ORLEN S.A. 

4. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu 
pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymany rabat za zakupione paliwo, 
zgodnie z pkt. 2. Zasad promocji niniejszego Regulaminu. 

 
Reklamacje: 
 
1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji powinny być zgłaszane:  

 w zakresie przebiegu płatności za towary oferowane na stacjach paliw 
PKN ORLEN S.A., biorących udział w Programie Biznestank - do PKN 
ORLEN S.A., zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem 
Programu BIZNESTANK PKN ORLEN S.A. 

 
2.   Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatorów 

Promocji nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi 
Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości 
dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 
  
Postanowienia końcowe: 
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1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 
www.biznestank.orlen.pl 

 
2. Organizatorzy Promocji zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w 

przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych 
przyczyn (katalog zamknięty): 

 
a.   zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów i/lub usług przez 

jednego z Organizatorów Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i 
obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie 
zawieranej pomiędzy Uczestnikiem Promocji a jednym Organizatorów 

 
b.    konieczność dostosowania działalności któregokolwiek z Organizatorów 

do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: 
 

-   decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu 
administracji publicznej lub 

-  orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie 
działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i 
obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie 
sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Organizatorem; 

 
c.   połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych 

danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie. 
 
3.  Organizatorzy Promocji poinformują Uczestników Promocji o zmianie Regulaminu 

z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 
4.  Uczestnicy Promocji, którzy zaakceptowali Regulamin, mają prawo do 

wypowiedzenia umowy zawartej w Programie Biznestank w terminie 14 dni od 
dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa 
na treść i warunki umów zawartych przez Uczestnika Promocji i Organizatorów 
Promocji przed zmianą Regulaminu. 

 
5.     W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizatorzy Promocji 
udostępnią tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie 
www.biznestank.orlen.pl. 
 
6.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

http://www.biznestank.orlen.pl/
http://www.biznestank.orlen.pl/

