
REGULAMIN PROMOCJI TANKUJ Z BRIDGESTONE 

 

Informacje ogólne 

 

1. Organizatorem Promocji „Tankuj z Bridgestone” jest OPONEO.PL S.A.,85-145 Bydgoszcz, ul. 

Podleśna 17, NIP 953-24-57-650, REGON 093149847. 

 

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Tankuj z Bridgestone”. 

 

3. Dystrybucja kart BP SuperCard ogranicza się do firmy OPONEO.PL S.A. 

 

4. Realizacja karty BP SuperCard możliwa jest na wszystkich stacjach BP w Polsce. 

 

5. Czas trwania promocji jest określony i obejmuje okres od 01.12.2014 roku do wyczerpania się 

zapasów kart BP SuperCard. 

 

6. Ilość wydanych kart jest ograniczona do liczby 150 szt. 

 

7. Promocją objęte są wszystkie wyróżnione produkty „Tankuj z Bridgestone” w sklepie oponeo.pl. 

 

 

Warunki i zasady udziału w promocji. 

1. W celu otrzymania karty BP SuperCard o wartości 100zł należy dokonać zakupu kompletu (4 sztuk) 

opon zimowych marki Bridgestone.  

 

2. Klienci, którzy w czasie trwania promocji dokonają zakupu jednego kompletu wybranych opon 

marki Bridgestone otrzymają kartę BP SuperCard o wartości 100 zł. 

 

3. Zakup wielokrotności 4 sztuk opon marki Bridgestone objętych promocją upoważnia klienta do 

odebrania większej ilości kart BP SuperCard , przy jednorazowym zakupie klient może otrzymać 

więcej niż 1 kartę. 

 

4. Zakupy innej ilości niż wielokrotność 4 sztuk wybranych modeli opon marki Bridgestone nie są 

premiowane przyznaniem karty BP SuperCard o wartości 100 zł. 

 

5. Karta BP SuperCard zostanie wysłana do klienta pocztą na adres wysyłki opon po 14 dniach 

roboczych od dnia odbioru towaru. 

 

6. BP SuperCard nie może zostać wymieniony na pieniądze, ani nie może stanowić  

przedmiotu obrotu handlowego, innego niż określony w niniejszym regulaminie. 

 

7. Zwrot gotówki za towar w ramach uznanej reklamacji nie oznacza konieczności zwrotu  

karty BP SuperCard. 

 

8. Aby móc użytkować kartę BP SuperCard należy ją zarejestrować i aktywować na stronie 

internetowej www.bpsupercard.pl. 

9. Okres ważności karty wynosi 12 miesięcy od dnia aktywacji. 

 

10. Szczegółowe informacje dotyczące karty BP SuperCard dostępne są na stronie internetowej 

www.bpsupercard.pl oraz pod numerem telefonu (12) 619 14 47. 



 

11. Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi  

do niego żadnych zastrzeżeń. 

 

Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone  

niniejszym regulaminem.  

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja odpowiednie  

przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań  

związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby  

organizatora.  

 

3. Regulamin Promocji „Tankuj z Bridgestone” jest dostępny na stronie internetowej  

www.oponeo.pl do publicznej wiadomości. 

 

4. OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  

 


