
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ “ŚWIĄTECZNA PROMOCJA BANIECZKI”  
  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem sprzedaży premiowej  o nazwie „Świąteczna Promocja Banieczki” (dalej: 
Promocja) jest Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-144) przy ul. 
Kordeckiego 47, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000287294 przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, NIP: 781-18-08-030, REGON: 300653514, wysokość kapitału zakładowego: 
1.100.000,00 zł (dalej: „Organizator lub Organizator Promocji”).  

2. Promocja organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: 
„Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 847 ze zmianami). 

4. Promocja przeprowadzana jest w sieci myjni samochodowych „Banieczka” (dalej: „myjnia 
Banieczka”). Pełną listę myjni biorących udział w Promocji stanowi zał. nr 1 do Regulaminu. 

5. Promocja skierowana jest do wszystkich Użytkowników Programu Lojalnościowego 
„Banieczka”, którzy posiadają aktywną Kartę „Banieczka”.  

§ 2. CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1. Promocja trwa od 09.12.2021 r. do 31.12.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli 
Nagród gwarantowanych, przy czym reklamacje w ramach postępowania reklamacyjnego 
mogą być składane zgodnie z §8 niniejszego Regulaminu. 

§ 3. DEFINICJE 

1. Program Lojalnościowy „Banieczka” - program lojalnościowy organizowany przez 
Organizatora Programu Lojalnościowego adresowany do klientów sieci myjni samochodowych 
„Banieczka”, przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego, 
d o s t ę p n y m n a s t r o n i e h t t p s : / / d o l a d o w a n i a . b a n i e c z k a . p l / f i l e /
Regulamin_doladowania_Banieczka.pdf 

2. Karta „Banieczka” – przedpłacona Karta Programu Lojalnościowego Banieczka, którą 
dokonuje się zakupu usługi mycia na myjniach sieci Banieczka. Zasady nabycia oraz zasilenia 
Karty Banieczka dostępne są na stronie https://doladowania.banieczka.pl/file/
Regulamin_doladowania_Banieczka.pdf 

3. Zakup Promocyjny - zakup usługi mycia auta w jednej z myjni Banieczka, uprawniający do 
udziału w Promocji, zakup dokonany w czasie trwania Promocji, za pomocą karty Banieczka, 
na kwotę nie mniejszą niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych zero groszy). Wielokrotność kwoty 
Zakupu promocyjnego nie uprawnia do odbioru więcej niż 1 Nagrody gwarantowanej na 1 
Zakup Promocyjny. 

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada 
zdolność do czynności  prawnych, zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która 
jednocześnie jest Użytkownikiem Programu Lojalnościowego „Banieczka” i jako konsument - 
w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego dokonała Zakupu Promocyjnego kartą Banieczka w 
czasie trwania Promocji, przestrzegając regulaminu Programu Lojalnościowego „Banieczka”, 
dostępnego na stronie internetowej https://doladowania.banieczka.pl/file/
Regulamin_doladowania_Banieczka.pdf 
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2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Administratora danych 
osobowych, oraz osoby współpracujące z Organizatorem oraz Administratorem danych 
osobowych na podstawie umów cywilnoprawnych. W Promocji nie mogą również brać udziału 
członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa powyżej. Przez wyżej wymienionych 
członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i 
zstępnych rodzeństwa, rodziców oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne.  

3. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie w czasie trwania Promocji Zakupu 
Promocyjnego  za pomocą Karty Banieczka, w jednej z myjni samochodowej „Banieczka”, na 
kwotę nie mniejszą niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych zero groszy). 

 § 5. NAGRODY  

1. W Promocji przewidziano 500 szt. Nagród gwarantowanych (dalej: „Nagroda”), w postaci 
preparatu do czyszczenia SZYB marki Bansamo, o wartości 10 zł brutto każdy.  

2. Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub na Nagrody 
innego rodzaju. 

3. Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.  

4. Nagrody są wydawane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.2019 poz.1387) z późn. zm.). 

§ 6. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD 

1. Jeden Uczestnik jest uprawiony do odbioru max. jednej Nagrody gwarantowanej dziennie.  
2. Prawo do Nagrody przyznawane jest bezpośrednio po dokonaniu płatności za Zakup 

promocyjny kartą Banieczka. 
3. Laureaci Nagród otrzymają wiadomość e-mail, na adres e-mail wskazany w formularzu 

zamówienia Karty Banieczka, z prośbą o wskazanie adresu do wysyłki Nagrody. 
4. W przypadku gdy Laureat nie wskaże adresu do wysyłki w terminie 14 dni od dnia dokonania 

Zakupu promocyjnego, wówczas prawo do Nagrody przepada. 
5. Nagrody niewydane w Promocji pozostają do dyspozycji Organizatora Promocji. 

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1.  Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Banieczka Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Krzywej 12 (kod pocztowy: 60-118), 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000555462, posiadająca numer NIP 7773249490 oraz numer REGON 
361397207 (dalej „Administrator”). 

2.  Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie z Regulaminem Programu 
Lojalnościowego, dostępnym na stronie https://doladowania.banieczka.pl/file/
Regulamin_doladowania_Banieczka.pdf 

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
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1. Reklamacje są zgłaszane w terminie od 09.12.2021 r. dnia 14.01.2022 r. (decyduje data 
wpływu) na piśmie (listem poleconym), na adres Administratora danych osobowych lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: e-mail biuro@banieczka.pl  z 
dopiskiem – „Świąteczna Promocja Banieczki”, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu 
zamieszkania, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treści żądania.                

2.    W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Promocji 
podaje również adres elektroniczny do komunikacji, na który zostanie udzielona odpowiedź o 
rozpatrzeniu reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatruje Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora Promocji oraz 
Organizatora Programu Lojalnościowego Banieczka. 

4. Postępowanie reklamacyjne trwa do 7 dni, ale nie później niż do 28.01.2022 r., włączając w 
to pisemne zawiadomienie Uczestnika o jego wyniku, decyduje data nadania listu 
poleconego lub w przypadku odpowiedzi na reklamację za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, decyduje data nadania wiadomości e-mail. 

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Promocji dostępny jest siedzibie Organizatora Promocji oraz Organizatora 
Programu Lojalnościowego Banieczka od 09.12.2021 r. do 28.01.2022 r.  

Na pisemną prośbę Uczestnika Promocji niniejszy Regulamin zostanie przesłany e-mailem lub 
tradycyjną pocztą na wskazany przez niego adres. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
obowiązującego prawa. 

ORGANIZATOR PROMOCJI 
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Załącznik nr 1  

Lista myjni biorących udział w Promocji 

Miasto Ulica i numer

Gniezno Wrzesińska 6

Wrocław Gubińska 6

Ziębice Wałowa 56

Pobiedzisk
a Różana

Wiry Poznańska 1

Czaplinek Wałecka

Koszalin Poprzeczna

Żmigród Sportowa 24

Żary Przeładunkowa

Bielawa Żeromskiego

Poznań Kacza 15

Kaźmierz Szamotulska 38

Zabrze Olchowa

Sosnowiec Bohaterów Monte Cassino

Jaworzno Jana Kantego Steczkowskiego 
4

Gostyń Leszczyńska 

Toruń Łódzka

Grudziądz Włodka 16

Luboń Poniatowskiego

Poznań Dmowskiego 105

Gdańsk Borkowo

Tychy Zwierzyniecka 

Katowice Strażacka

Konin Witkacego 

Wałbrzych Podwale 

Świecie Sikorskiego

Iława Kościuszki

Gdańsk Piekarnicza

Lubin Sinawska

Szczecin Piwna

Zabrze Wolności 



Ruda 
Śląska Radoszowska

Szczecinek Narutowicza

Bydgoszcz Powstańców Wlkp.

Bytom Wrocławska

Złotów Za Dworcem

Turek Nowa

Słupsk 11 Listopada
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