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REGULAMIN PROMOCJI 

„20% taniej z kartą DKV w restauracjach Picaro” 

CITRONEX TRANS ENERGY  Sp. z o.o. oraz Citronex MOP Sp. z o.o. Sp. K. 

 

I.  Organizator promocji  

1. Organizatorami promocji, w której przy okazaniu karty DKV (https://www.dkv-mobility.com/pl/) otrzymujesz 

20% zniżki na posiłek w restauracjach Picaro są spółki CITRONEX TRANS ENERGY  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 00000559894 NIP 6152046672, REGON 361614001 oraz 

Citronex MOP Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 

Zgorzelec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000565326 NIP 6152021413, REGON 021300390 (dalej zwane „Organizatorami”). 

2. Promocja obowiązuje we wszystkich restauracjach Picaro z wykluczeniem restauracji w Lipianach. Wykaz i 

dane restauracji należących do sieci dostępny na stronie: https://www.picaro.pl/restauracje  

3. CITRONEX TRANS ENERGY  Sp. z o.o.  zarządza restauracjami Picaro w Zgorzelcu, Kątach Wrocławskich, Stoku 

oraz Mostkach i odpowiada za przebieg promocji w tych lokalizacjach. 

4. Citronex MOP Sp. z o.o. Sp.k. zarządza restauracjami Picaro w Żarskiej Wsi, Kraśniku Dolnym i odpowiada za 

przebieg promocji w tych lokalizacjach. 

II.  Zasady otrzymania rabatu i okres trwania promocji 

1. Każda pełnoletnia osoba fizyczna (dalej zwana „Klientem”), która okaże kartę DKV CARD w dowolnej ze 

wskazanych restauracji Picaro będzie uprawniona do otrzymania rabatu 20% na wszystkie posiłki 

przygotowywane w restauracji. 

2. Promocja objęta niniejszym regulaminem jest ograniczona czasowo i obowiązuje do 31.07.2022 r.   

III. Zasady realizacji promocji 

1. Promocja  realizowana jest  w restauracjach Picaro we wszystkich lokalizacjach wymienionych na stronie: 

https://www.picaro.pl/restauracje, z wyłączeniem restauracji w Lipianach. 

2. Przy okazaniu karty DKV CARD i poinformowaniu kasjera o chęci skorzystania z promocji, wprowadza on rabat 

powodujący otrzymanie 20% zniżki na potrawy przygotowywane w restauracji (zgodnie z wykazem pk. II, 1. 

Niniejszego regulaminu). 

3. Realizacja promocji  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 promocji  przez uczestnika będącego 

podmiotem gospodarczym obliguje go do samodzielnego rozliczenia przychodu w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

https://www.picaro.pl/restauracje
https://www.picaro.pl/restauracje


Regulamin korzystania z rabatu „20% taniej z kartą DKV w restauracjach Picaro” 

str. 2 

 

  

IV. Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od ich opublikowania na stronie 

Organizatora, jeśli Klient w okresie tych 14 dni nie sprzeciwi się ich wprowadzeniu poprzez wysłanie na adres 

e-mail Organizatora oświadczenia zawierającego wyszczególnienie zmian, które kwestionuje. 

2. Organizatorzy w ramach realizacji niniejszej promocji nie będą przetwarzali danych osobowych osób w niej 

uczestniczących. 

3. Skorzystanie z rabatu  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

4. Wszelkie reklamacje związane z niniejszą promocją należy kierować na adres e-mail: marketing@ctenergy.pl 

Organizatorzy będą odpowiadać 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.  

5. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie: www.dyskontpaliwowy.pl   

6. Ewentualne spory dotyczące niniejszej promocji i jej zasad będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwy sąd 

powszechny. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

mailto:marketing@ctenergy.pl
http://www.dyskontpaliwowy.pl/
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REGULAMIN 

korzystania z rabatu „Kawa za 1 grosz” z kartą DKV na stacji Dyskont Paliwowy w Lipianach 

CITRONEX TRANS ENERGY  Sp. z o.o. 

 

I.  Organizator promocji  

1. Organizatorem promocji, w której przy zakupie paliwa na stacji Dyskont Paliwowy w Lipianach przy pomocy 

karty DKV (https://www.dkv-mobility.com/pl/) otrzymujesz kawę za 1 grosz jest spółka CITRONEX TRANS 

ENERGY  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 00000559894 NIP 

6152046672, REGON 361614001 (dalej zwanym „Organizatorem”). 

2. Promocja „Kawa za 1 grosz” z kartą DKV obowiązuje na stacji Dyskont Paliwowy, Lipiany 34, 59-700 

Bolesławiec. 

II.  Zasady otrzymania rabatu i okres trwania promocji 

1. Każda pełnoletnia osoba fizyczna (dalej zwana „Klientem”), która dokona zakupu paliwa przy pomocy DKV 

CARD na wskazanej stacji będzie uprawniona do otrzymania rabatu w formie kawy za 1 grosz. 

2. Promocja objęta niniejszym regulaminem jest ograniczona czasowo i obowiązuje do 31.07.2022 r.   

III. Zasady realizacji promocji 

1. Promocja  realizowana jest  na stacji  Dyskont Paliwowy, Lipiany 34, 59-700 Bolesławiec. 

2. Przy zakupie paliwa przy pomocy DKV CARD i poinformowaniu kasjera o chęci odebrania kawy wprowadza on 

rabat powodujący otrzymanie kawy za 1 grosz. (zgodnie z wykazem pk. II, 1. Niniejszego regulaminu). 

3. Realizacja promocji  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 promocji  przez uczestnika będącego 

podmiotem gospodarczym obliguje go do samodzielnego rozliczenia przychodu w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

  

IV. Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od ich opublikowania na stronie 

Organizatora, jeśli Klient w okresie tych 14 dni nie sprzeciwi się ich wprowadzeniu poprzez wysłanie na adres 

e-mail Organizatora oświadczenia zawierającego wyszczególnienie zmian, które kwestionuje. 

2. Organizator w ramach realizacji niniejszej promocji nie będzie przetwarzał danych osobowych osób w niej 

uczestniczących. 

3. Skorzystanie z rabatu  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
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4. Wszelkie reklamacje związane z niniejszą promocją należy kierować na adres e-mail: marketing@ctenergy.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.  

5. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.dyskontpaliwowy.pl   

6. Ewentualne spory dotyczące niniejszej promocji i jej zasad będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwy sąd 

powszechny. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

mailto:marketing@ctenergy.pl
http://www.dyskontpaliwowy.pl/

