
                REGULAMIN PROMOCJI LOTOS 
 
Mechanizm promocji polega na dokonaniu przez klienta ZAKUPU JEDNORAZOWEGO, w 3 grupach 
produktów LOTOS i TURDUS objętych promocją: 
 

Produkty LOTOS (w tym linia City): 

a) za zakup jednorazowy 48 litrów produktów z tej grupy (może być dowolny mix opakowań i mix 
produktów w grupie) klient otrzymuje premię w wysokości: karta paliwowa LOTOS - 50 zł lub karta: 
Media Markt, Media Expert, Decathlon, Ikea – 40 zł 
b) za zakup jednorazowy 85 litrów produktów z tej grupy (może być dowolny mix opakowań i mix 
produktów w grupie) klient otrzymuje premię w wysokości: karta paliwowa LOTOS - 100 zł lub karta: 
Media Markt, Media Expert, Decathlon, Ikea – 100 zł 
b) za zakup jednorazowy 220 litrów produktów z tej grupy (może być dowolny mix opakowań i mix 
produktów w grupie) klient otrzymuje premię w wysokości: karta paliwowa LOTOS - 300 zł lub karta: 
Media Markt, Media Expert, Decathlon, Ikea – 300 zł 
 
 

Produkty LOTOS TURDUS: 

a) za zakup jednorazowy 70 litrów produktów z tej grupy (może być dowolny mix opakowań i mix 
produktów w grupie) klient otrzymuje premię w wysokości: karta paliwowa LOTOS - 50 zł lub karta: 
Media Markt/Media Expert/Decathlon/Ikea – 40 zł 
b) za zakup jednorazowy 140 litrów produktów z tej grupy (może być dowolny mix opakowań i mix 
produktów w grupie) klient otrzymuje premię w wysokości: karta paliwowa LOTOS - 100 zł lub karta: 
Media Markt/Media Expert/Decathlon/Ikea – 100 zł 
b) za zakup jednorazowy 380 litrów produktów z tej grupy (może być dowolny mix opakowań i mix 
produktów w grupie) klient otrzymuje premię w wysokości: karta paliwowa LOTOS - 300 zł lub karta: 
Media Markt/Media Expert/Decathlon/Ikea – 300 zł 
 

Produkty LOTOS Oil: 

a) za zakup jednorazowy 120 litrów produktów z tej grupy (może być dowolny mix opakowań i mix 
produktów w grupie) klient otrzymuje premię w wysokości: karta paliwowa LOTOS - 50 zł lub karta: 
Media Markt, Media Expert, Decathlon, Ikea – 40 zł 
b) za zakup jednorazowy 200 litrów produktów z tej grupy (może być dowolny mix opakowań i mix 
produktów w grupie) klient otrzymuje premię w wysokości: karta paliwowa LOTOS - 100 zł lub karta: 
Media Markt, Media Expert, Decathlon, Ikea – 100 zł 
b) za zakup jednorazowy 550 litrów produktów z tej grupy (może być dowolny mix opakowań i mix 
produktów w grupie) klient otrzymuje premię w wysokości: karta paliwowa LOTOS - 300 zł lub karta: 
Media Markt, Media Expert, Decathlon, Ikea – 300 zł 
 
 

PREMIE UZYSKANE ZA ZAKUP W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH SUMUJĄ SIĘ, CZYLI KLIENT 
KUPUJĄC PRODUKTY LOTOS NP. 220 LITRÓW  W DOWOLNYM MIXIE OPAKOWAŃ OTRZYMUJE KARTĘ 
PALIWOWĄ LOTOS 300 ZŁ LUB  KARTĘ MEDIA MARKT/MEDIA EXPERT/DECATHLON/IKEA 300 ZŁ. 
KUPUJĄC JEDNOCZEŚNIE LOTOS TURDUS W ILOŚCI NP. 70 LITRÓW OTRZYMUJE KARTĘ PALIWOWĄ 
LOTOS 50 ZŁ LUB  KARTĘ MEDIA MARKT/MEDIA EXPERT/DECATHLON/IKEA 40 ZŁ. 
Ilość nagród jest ograniczona, w przypadku braku wybranej nagrody, klient musi wybrać inną 
dostępną. 
 



Promocja trwa od 01 sierpnia 2018 do 24 sierpnia 2018 z możliwością wcześniejszego zakończenia 
promocji lub jej przedłużenia. 
 
Promocja dotyczy tylko produktów w opakowaniach o pojemności od 1l do maksymalnie 180 kg. 
 
Promocja kierowana jest tylko do detalicznych punktów sprzedaży. 
 
 

 


