
REGULAMIN 

korzystania z kuponów promocyjnych wydawanych przez 

Supermarket Lidl ul. Handlowa 1, 55-080 Kąty Wrocławskie 

 

1. Organizator promocji dotyczącej wydawania kuponów promocyjnych 

a. Organizatorem promocji, w której wydawane są kupony promocyjne jest spółka 

Citronex I Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 

64, 59-900 Zgorzelec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000066651, NIP 6150024146, REGON 230069410 

(dalej zwanym „Organizatorem”). 

b. Kupony promocyjne są wydawane w Supermarkecie Lidl, mieszczącym się przy ul. 

Handlowej 1, 55-080 Kąty Wrocławskie (dalej zwaną „Lidl”) zakupy towarów dla 

klientów Lidl 

2. Zasady wydawania kuponów i okres trwania promocji 

a. Każda pełnoletnia osoba fizyczna (dalej zwana „Klientem”), która skorzysta z usług 

Lidl (tj. wykona zakupy na terenie supermarketu powyżej 150 zł) wraz z otrzymaniem 

rachunku/faktury będzie uprawniona do otrzymania kuponu promocyjnego do 

skorzystania na stacji paliw i do wykorzystania w Restauracji – wzór kuponu 

promocyjnego stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

b. Na wydanym kuponie promocyjnym będzie wpisywany jego numer, data wydania 

14.02.2020 r. 

c. Promocja objęta niniejszym regulaminem jest ograniczona czasowo i obowiązuje do 

28.02.2020 r. 

3. Zasady realizowania otrzymanych kuponów 

a. Kupon promocyjny otrzymany od „Lidl” może zostać zrealizowany wyłącznie w 

Dyskoncie Paliwowym Citronex znajdującym się w Kątach Wrocławskich, ul. 

Handlowa 4, 55-080 Kąty Wrocławskie – dalej zwanym „Citronex”. 

b. Z kuponów promocyjnych można skorzystać poprzez dokonanie zakupu paliwa w 

Citronex  z uprawnioną zniżką w wysokości 10 groszy za każdy zakupiony litr paliwa i 

z uprawnioną zniżką na zakup posiłków w Restauracji Picaro – dalej zwanej „Picaro”. 

c. Kupon promocyjny oddany przy kasie stacji paliw powoduje obniżenie ceny zakupu 

paliwa o 10 groszy na każdym litrze i przy okazaniu w kasie restauracji powoduje 

obniżenie ceny zakupu potraw o 20%. Akcja jednorazowa po przekazaniu Bonu 

Promocyjnego w kasie. 

d. Kupony promocyjne nie mogą być sumowane tj. nie można oddawać przy jednej 

transakcji zakupu kilka kuponów promocyjnych. 

e. Kupon promocyjny nie podlega zamianie na jego równowartość w jakiejkolwiek 

formie krajowego lub zagranicznego środka płatniczego.  

f. Realizacja kuponu przez uczestnika Promocji będącego osobą fizyczną podlega 

obowiązującym przepisom podatkowym, tj. art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 

lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t. j. Dz. U. z 2012, poz. 361 

ze zm. ), natomiast realizacja kuponu przez uczestnika będącego podmiotem 

gospodarczym obliguje go do samodzielnego rozliczenia przychodu w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

 



4. Postanowienia końcowe 

a. Ewentualne zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie po 2 dniach od ich 

opublikowania na stronie Organizatora, jeśli Klient w okresie tych 2 dni nie sprzeciwi 

się ich wprowadzeniu poprzez wysłanie na adres e-mail Organizatora oświadczenia 

zawierającego wyszczególnienie zmian, które kwestionuje. 

b. Do otrzymania kuponów promocyjnych nie są uprawnieni pracownicy Organizatora 

oraz Supermarketu Lidl oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków 

najbliższych rodzin uznaje się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz rodzeństwo. 

c. Organizator w ramach realizacji niniejszej promocji nie będzie przetwarzał danych 

osobowych osób w niej uczestniczących. 

d. Przyjęcie kuponu promocyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

e. Wszelkie reklamacje związane z niniejszą promocją należy kierować na adres e-mail: 

info@citronex.pl. Organizator będzie odpowiadał na reklamację tylko drogą 

elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail. W razie braku odpowiedzi w 

ciągu 30 dni przyjmuje się, iż reklamacja nie została uwzględniona.  

f. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.citronex.pl.  

g. Ewentualne spory dotyczące niniejszej promocji i jej zasad będą rozstrzygane 

ostatecznie przez właściwy sąd powszechny. 

h. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego. 


