
 REGULAMIN PROMOCJI  
„Rabat -5%” 
 
 

§ 1 DEFINICJE 
 
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie 
poniższych zwrotów: 
 

1. Organizator –Przedsiębiorstwo Komunalne Spóła z o.o., ul. Armii 
Krajowej 26, 17-300  Siemiatycze 

 
2. Market Pszczółka – sklep prowadzony przez Przedsiębiorstwo 

Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach, zlokalizowany              
w Siemiatyczach przy ul. Armii Krajowej 26; 

 
3. Stacja Paliw – stacja paliw prowadzona przez Przedsiębiorstwo 

Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach, zlokalizowana                         
w Siemiatyczach przy ul. Armii Krajowej 26 

 
4. Uczestnik – osoba fizyczna, która zakupiła paliwo za minimum 

100zł na stacji paliw prowadzonej przez Przedsiębiorstwo 
Komunalne Spółka z o.o.   w Siemiatyczach, zlokalizowanej w 
Siemiatyczach przy ul. Armii Krajowej 26     i nabyła w ten sposób 
prawo do jednorazowego zakupu z rabatem 5% w Markecie 
Pszczółka po okazaniu paragonu otrzymanego na stacji paliw         
z pieczątką zwierającą logotyp Marketu Pszczółka znajdującego 
się na odwrocie paragonu. 

 
5. Rabat –bonifikata finansowa, czyli zniżka w formie procentowej 

przyznawana uczestnikom promocji po zakupie paliwa na stacji 
paliw za minimum 100zł udzielona na jednorazowe zakupy                  
w Markecie Pszczółka. 
 



6. Paragon – paragon na odwrocie z pieczątką zwierającą logotyp 
Marketu Pszczółka otrzymany na stacji Paliw za zakup paliwa na 
minimum 100zł. 

 
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem promocji „Rabat -5%” jest Przedsiębiorstwo 

Komunalne Spóła  z o.o., ul. Armii Krajowej 26, 17-300  
Siemiatycze  

2. Niniejszy Regulamin określa zasady skorzystania promocji „Rabat 
-5%”. 

3. Promocja obejmuje udzielenie rabatu na jednorazowe zakupy               
w Markecie Pszczółka po  okazaniu paragonu otrzymanego na 
stacji paliw (za zakup paliwa za minimum 100zł ) z pieczątką 
zwierającą logotyp Marketu Pszczółka znajdującego się na 
odwrocie paragonu. 

4. Promocja nie obejmuje wyrobów betonowych i betonu 
towarowego. 

5. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. 
 

 
§ 3 CZAS TRWANIA PROMOCJI 

 
Promocja trwa od dnia 11 lutego 2021r. do odwołania z wyłączeniem 
dat, w których Market Pszczółka oraz Stacja Paliw są nieczynne.  
 
 

§ 4 PRZEDMIOT PROMOCJI  
 

1. Przedmiotem promocji jest jednorazowe udzielenie Rabatu                   
w wysokości 5% (słownie: pięć procent) na zakupy w Markecie 
Pszczółka w okresie trwania promocji. 

2. Rabat udzielany jest każdemu pełnoletniemu uczestnikowi 
promocji wyłącznie w kasie Marketu Pszczółka za okazaniem 
paragonu (za paliwo za minimum 100zł) z pieczątką zwierającą 



logotyp Marketu Pszczółka znajdującego się na odwrocie 
paragonu, według mechanizmu opisanego w § 5 niniejszego 
regulaminu. 

3. Promocją objęte są artykuły w Markecie Pszczółka z wyjątkiem 
wyrobów betonowych, betonu towarowego i węgla. 
 

 
§ 5 MECHANIZM PROMOCJI 

 
1. W okresie od 11 lutego  2021 r. do  odwołania za zatankowanie 

paliwa na Stacji Paliw za minimum 100zł kupujący otrzyma 
paragon na którego odwrocie znajdować się będzie pieczątka 
zwierająca logotyp Marketu Pszczółka. 

2.  Paragon posiadający na  odwrocie pieczątkę z wizerunkiem 
logotypu Marketu Pszczółka uprawnia pełnoletniego okaziciela 
paragonu, do uzyskania Rabatu w wysokości 5% (słownie: pięć 
procent) na dokonane przez uczestnika zakupy w Markecie 
Pszczółka po okazaniu i przekazaniu paragonu w kasie Marketu 
Pszczółka podczas transakcji zakupu w okresie trwania promocji 
wskazanym w § 3 powyżej. 

3. Obsługa Marketu Pszczółka po weryfikacji wieku uczestnika, na 
podstawie przekazanego paragonu obniży jednorazowo  wartość 
dokonanych  zakupów w Markecie Pszczółka o 5% (słownie: pięć 
procent). 

4. Jedna osoba może wykorzystać jeden paragon rabatowy podczas 
jednej wizyty. 

5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami lub/i zniżkami. 
6. Rabat należy zrealizować do dwóch tygodni od daty paragonu. 

 
§6 PARAGON RABATOWY ZASTRZEŻENIA 

 
1. Wzór pieczątki rabatowej stanowi załącznik nr 1 do 

niemniejszego regulaminu. 
2. Paragon stanowiący podstawę do udzielenia uczestnikowi 

Rabatu musi być w stanie umożliwiającym jego bezproblemowe 



odebranie przez obsługę Marketu Pszczółka  tzn. czysty, 
niezalany, nieklejący, niepodarty oraz nieubrudzony środkami o 
nieprzyjemnym zapachu i dotyku. 

3. Za ważny paragon uprawniający do rabatu w wysokości 5% 
(słownie: pięć procent) uznaje się taki, która ma z tyłu pieczątką 
z wizerunkiem logotypu Marketu Pszczółka widoczny w całości. 

4. Każdorazowa decyzja o odstępstwie od punktów ust. 1-3 
powyżej należy do kierownictwa Zakładu Produkcyjno-
Handlowego. 
 

 
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Do umów zawieranych w oparciu o niniejszy Regulamin stosuje 

się prawo polskie. 
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem,                          

a Uczestnikiem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosowane są 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień 

Uczestnika, które przysługują mu na mocy obowiązujących 

przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy 

postanowieniami Regulaminu ,a obowiązującymi przepisami 

prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, 

pierwszeństwo mają te przepisy. 

5. Skorzystanie z promocji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego Regulaminu. 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 

 

 

 

 

  


