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REGULAMIN KONKURSU 

„Kibicuj z PLATINUM” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest G3 Group sp. z o.o., z siedzibą w 

Warszawie 03-253 przy ul. Białołęckiej 174, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000457097, NIP: 5242758654, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

1.2. Fundatorem nagród w Konkursie (dalej „Fundator”) jest Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

31-323 Kraków, przy ul. Opolskiej 114, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000102722, której kapitał zakładowy wynosi 75.093.000 PLN 

(zwana dalej „Fundatorem”). 

1.3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. 2018 poz. 165). 

1.4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkałych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujących czynności zakupu Produktu lub Produktów, 

przy czym Uczestnik nie musi być konsumentem w rozumieniu art. 221 kc. Osoba biorąca udział w 

Konkursie, spełniająca wymagania i postanowienia Regulaminu zwana jest dalej „Uczestnikiem”.  

1.5. Zadaniem konkursowym (dalej „Zadanie Konkursowe”) jest autorskie wymyślenie hasła 

zagrzewającego Polaków do walki o mistrzostwo w piłce nożnej (hasło to jest dalej zwane 

„Odpowiedzią”).  

1.6. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 11.06.2018 roku do dnia 31.08.2018 roku. Okres ten 

obejmuje: Sprzedaż Promocyjną, wydanie nagród i procedurę reklamacyjną.  

1.7. Sprzedaż promocyjna produktów oferowanych w ramach Konkursu (zwana dalej „Sprzedażą 

Promocyjną”) rozpoczyna się w dniu 11.06.2018 roku i kończy w dniu 15.07.2018 roku.  

1.8. Odpowiedzi są rejestrowane wyłącznie w okresie od dnia 11.06.2018 roku do dnia 15.07.2018 

roku (liczony jest czas rejestracji odpowiedzi w Systemie Organizatora), okres ten jest dalej zwany 

„Okresem Rejestracji”. Zarejestrowanie Odpowiedzi wymaga podania następujących danych 

Uczestnika: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego.  

1.9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem: 

a. wiadomości tekstowych SMS (zwanych dalej „SMS”), wysyłanych wyłącznie z sieci krajowego 

operatora telefonii komórkowej, na numer 7055 (koszt SMS-a 0,50 zł netto / 0,62 zł brutto z 

zastrzeżeniem pkt. 4.1. ppkt d Regulaminu), 
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b. strony internetowej www.kibicujzplatinum.pl (zwanej dalej „Stroną Konkursową”). 

1.10. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa, zwana dalej „Komisją” składająca się z 3 osób. 

1.11. Pracownicy Organizatora, Fundatora oraz ich małżonkowie i najbliżsi krewni, członkowie Komisji 

oraz ich małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia oraz najbliżsi krewni nie mogą być Uczestnikami Konkursu. Określenie najbliżsi 

krewni odnosi się do wstępnych, zstępnych (każdego stopnia) oraz rodzeństwa pracowników 

Organizatora, Fundatora i członków Komisji. 

 

2. PRODUKTY OBJĘTE KONKURSEM 

 

2.1. Sprzedażą Promocyjną objęte są wyłącznie produkty marki Orlen Oil PLATINUM wyszczególnione 

w Załączniku nr 2 do Regulaminu i zakupione w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej - zwane w 

Regulaminie „Produktem” lub „Produktami”.  

 

3. NAGRODY 

 

3.1. Określenie rodzaju i wartości nagród oferowanych w Konkursie, łącznie zwanych „Nagrodami”: 

 

a. „Nagroda I stopnia” – 1 Nagroda w postaci samochodu osobowego KIA Ceed o wartości 

70 290,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wraz z nagrodą 

pieniężną o wartości 7 809,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt 

złotych 00/100). 

b. „Nagrody II stopnia” – 8 Nagród, każda w postaci konsoli Sony PlayStation 4 Slim 1TB wraz z 

grą FIFA18 o wartości 1 449,00 zł brutto (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć 

złotych 00/100) wraz z nagrodą pieniężną o wartości 161,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt 

jeden złotych 00/100). 

c. „Nagrody III stopnia” – 80 Nagród, każda w postaci zestawu dwóch puf w kształcie piłki 

nożnej o wartości 105,00 zł brutto (słownie: sto siedem złotych 00/100) wraz z nagrodą 

pieniężną o wartości 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100). 

 

3.2. Łączna wartość brutto Nagród wynosi: 100 339,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy sto siedemdziesiąt 

siedem złotych 00/100). 

3.3. Uczestnik, który nabywa zgodnie z Regulaminem prawo do Nagrody, zwany jest „Laureatem”. 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

http://www.kibicujzplatinum.pl/
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4.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych wymagań: 

a. Realizacja zakupu Produktu lub Produktów, dokonana w okresie Sprzedaży Promocyjnej 

przez Uczestnika. 

b. Zachowanie czytelnego dowodu zakupu Produktu lub Produktów. Przez dowód zakupu 

rozumie się czytelną kopię oryginału lub oryginał faktury / paragonu, dokumentującą 

dokonanie zakupu Produktu lub Produktów, dokument ten dalej jest nazywany „Dowodem 

Zakupu”. 

c. Realizacja Zadania konkursowego (autorskie wymyślenie hasła zagrzewającego Polaków do 

walki o mistrzostwo w piłce nożnej). 

d. Zarejestrowanie przez Uczestnika w Okresie Rejestracji Odpowiedzi poprzez: 

• wysłanie Odpowiedzi za pomocą wiadomości SMS na numer 7055. W treści wysyłanej 

wiadomości należy wpisać w pierwszej kolejności znaki: OIL. następnie numer Dowodu 

Zakupu oraz treść Odpowiedzi. Wiadomość SMS (łącznie: znaki OIL. numer Dowodu Zakupu 

oraz Odpowiedź) może zawierać maksymalnie 160 znaków podstawowych lub w przypadku 

zastosowania którejś z liter: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź lub ż, maksymalnie 70 znaków, 

lub 

• wpisanie Odpowiedzi w formularzu dostępnym na Stronie konkursowej. Odpowiedź może 

zawierać maksymalnie 160 znaków. 

4.2. Uczestnikowi przysługuje możliwość zarejestrowania jednej Odpowiedzi za każdy jednorazowy 

zakup Produktu lub Produktów dokonany w okresie Sprzedaży Promocyjnej. W celu uniknięcia 

ewentualnych wątpliwości, Organizator potwierdza, że zakup oznacza każdy zakup 

udokumentowany jednym Dowodem Zakupu. W przypadku, w którym Uczestnik dokonał 

jednorazowego zakupu kilku Produktów, a zakup ten udokumentowany jest jednym Dowodem 

Zakupu, dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu uznaje się, że Uczestnik dokonał jednego zakupu. 

Jeden, dany Dowód Zakupu może być zarejestrowany wyłącznie jeden raz. 

4.3. Uczestnik po wysłaniu poprawnego SMS-a (w okresie Sprzedaży Promocyjnej) pod numer 7055 

otrzyma bezpłatną wiadomość SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, na co niniejszym wyraża 

zgodę.  

4.4. Uczestnik po zgłoszeniu swojej Odpowiedzi przez formularz na Stronie konkursowej otrzyma 

bezpłatną wiadomość SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, na co niniejszym wyraża zgodę.  

4.5. Zakup Produktu musi być dokonany przed wysłaniem Odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie 

prawo weryfikacji Dokumentów Zakupu każdego z Uczestników według procedury opisanej w pkt. 

6.2. niniejszego Regulaminu na każdym etapie trwania Konkursu.  
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4.6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również pozbawienia 

prawa do Nagrody osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają warunków określonych 

Regulaminem.  

 

5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

 

5.1. Podstawowym kryterium oceny dokonywanej przez Komisję jest oryginalność, atrakcyjność i 

chwytliwość marketingowa Odpowiedzi. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do swobody 

w wyborze najciekawszych Odpowiedzi. Ocenie będą podlegały jedynie Odpowiedzi nadesłane 

zgodnie z zapisami Regulaminu.  

5.2. Komisja w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia Okresu rejestracji utworzy ranking 

Laureatów, zwany dalej „Rankingiem” wraz z należnymi Nagrodami przypisanymi do danych miejsc 

Rankingu (według zasady: Nagroda I stopnia za pierwsze miejsce w Rankingu, kolejno Nagrody II 

stopnia oraz Nagrody III stopnia).  

5.3. Autorska wersja tekstu Odpowiedzi:  

 a. powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,  

 b. nie może zawierać wulgaryzmów lub treści obraźliwych,  

 c. nie może naruszać praw osób trzecich; przy czym każdy Uczestnik Konkursu ponosi pełną 

odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i niczym nieograniczone prawo autorskie do 

wysłanych przez niego treści stanowiących Odpowiedź na Zadanie Konkursowe i zwalnia 

Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie. 

5.4. Za każde miejsce w Rankingu (od pierwszego do osiemdziesiątego dziewiątego) przysługuje 

Laureatowi tego miejsca jedna Nagroda. Pozostałe miejsca nie uprawniają do odbioru Nagrody. 

5.5. Obrady Komisji są niejawne, a z obrad Komisji sporządzane są protokoły podpisane przez wszystkich 

członków Komisji.  

5.6. Warunkiem wydania Nagrody jest spełnienie przez danego Laureata Konkursu postanowień 

i warunków określonych w niniejszym Regulaminie.  

5.7. Jeden Laureat Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę. W przypadku, kiedy więcej niż jedna 

Odpowiedź danego Laureata znalazła się w Rankingu Laureatów, Laureatowi temu przysługuje 

wyłącznie jedna nagroda o wyższej wartości. W przypadku braku możliwości regulaminowego 

wydania Nagrody, Fundator zastrzega sobie prawo do przekazania tej Nagrody Laureatowi z 

Rankingu z zastrzeżeniem zapisu powyżej. 

5.8. Podanie fałszywych danych skutkuje wykluczeniem Odpowiedzi/Uczestnika/Laureata z Konkursu. 

5.9. W przypadku, kiedy nagrodzona Odpowiedź jest identyczna lub podobna w stosunku do innych 

Odpowiedzi (Odpowiedzi innych Uczestników) Nagroda przysługuje wyłącznie Uczestnikowi 



 5/15 

wskazanemu przez Komisję. Fakt zarejestrowania identycznej lub podobnej Odpowiedzi (do 

Odpowiedzi nagrodzonej) nie może być podstawą roszczenia prawa do Nagrody. 

6. WERYFIKACJA LAUREATÓW 

6.1. Organizator w terminie do 5 dni roboczych od końcowej daty wyłonienia podejmie co najmniej 3 

próby dodzwonienia się do każdego z Laureatów na numer telefonu, który został zarejestrowany w 

systemie Organizatora (nie więcej niż 2 próby dziennie i nie częściej niż raz na godzinę), w celu 

poinformowania Laureatów o przyznaniu Nagród. Każda próba dodzwonienia się polega na 

oczekiwaniu zgłoszenia się Laureata aż do chwili rozłączenia połączenia przez operatora sieci 

telekomunikacyjnej lub zgłoszenia się skrzynki pocztowej. Zgłoszenie się skrzynki pocztowej jest 

uważane za nieudaną próbę połączenia. Za udaną próbę nawiązania połączenia uważa się kontakt 

telefoniczny w trakcie, którego Laureat spełni wszystkie poniższe wymagania: 

• potwierdzi wysłanie wiadomości SMS lub zgłoszenia przez formularz na Stronie 

konkursowej z Odpowiedzią, 

• potwierdzi, że ukończył 18 rok życia, 

• poda imię i nazwisko oraz swoje dane adresowe wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej 

Polski, które będą wykorzystane do wysyłki Nagrody II i III Stopnia oraz poda nr dowodu 

osobistego oraz PESEL w celu przekazania nagrody I Stopnia.  

• w przypadku, kiedy Organizator skorzysta z prawa do weryfikacji Dowodu Zakupu Produktu 

– Uczestnik lub Laureat potwierdzi posiadanie stosownych dokumentów oraz wyrazi zgodę 

na ich weryfikację według procedury opisanej w pkt. 6.2. Regulaminu.  

 

6.2. W przypadku, kiedy Organizator skorzysta z przysługującego prawa do weryfikacji dowodu zakupu 

Produktu, w trakcie połączenia telefonicznego wykonanego na numer telefonu, z którego została 

wysłana Odpowiedź lub został wpisany w formularzu na Stronie konkursowej, Uczestnik/Laureat 

zostanie poinformowany o zobowiązaniu do przesłania (w terminie do 2 dni roboczych) czytelnego 

zdjęcia lub skanu Dowodu Zakupu Produktu na adres kontakt@kibicujzplatinum.pl. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zażądania przesłania listem poleconym lub pocztą kurierską na adres 

Organizatora (określony w pkt 1.1. Regulaminu) wszystkich wymaganych Dowodów Zakupów, jakie 

Uczestnik/Laureat powinien posiadać. W przypadku, kiedy Organizator zażąda przesłania oryginału 

lub oryginałów Dowodów Zakupów, Laureat jest zobligowany do dokonania wysyłki powyższych 

dokumentów w terminie 1 dnia roboczego od daty wystosowania żądania. Koszty wysyłki ponosi 

Uczestnik/Laureat. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji kopii z oryginałem Dowodu 

Zakupu Produktów. W przypadku przeprowadzenia weryfikacji, Dowody Zakupu nieczytelne, 

uszkodzone, nie będą akceptowane i nie będą stanowiły podstawy do wydania Nagrody. 
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Organizator zastrzega sobie inne formy i terminy weryfikacji omawianych dokumentów o ile 

Uczestnik wyrazi na nie zgodę. 

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Laureatami (w celu przekazania informacji o 

wygranej) w formie SMS i/lub wiadomości email z zastrzeżeniem dochowania procedury o której 

mowa w pkt 6.1. Regulaminu. 

6.4. Finalna lista Laureatów będzie opublikowana na stronie internetowej www.kibicujzplatinum.pl oraz 

www.orlenoil.pl najpóźniej do dnia 01.08.2018 roku. Lista będzie składać się z imienia Laureata oraz 

nazwy miejscowości do której będzie realizowana wysyłka Nagrody, na co Uczestnik wyraża zgodę.  

7. WYDANIE NAGRÓD 

7.1. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów do dnia 10.08.2018 roku.  

7.2. W przypadku braku możliwości regulaminowego wydania Nagród lub bezskutecznej próby 

doręczenia Nagrody do dnia 10.08.2018, Nagrody te pozostają w dyspozycji Fundatora.  

7.3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (prowadzących działalność gospodarczą lub nie) 

przychód uzyskany z tytułu Nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% 

wartości nagrody. Podatnikiem jest Laureat, Płatnikiem podatku jest Organizator. Wydanie Nagrody 

nastąpi po pobraniu podatku od Laureata. Organizator potrąci kwotę podatku z kwoty nagrody 

pieniężnej, stanowiącej część Nagrody, do czego Uczestnik nieodwołalnie upoważnia Organizatora. 

7.4. Laureatom nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagród na inne nagrody rzeczowe lub 

pieniężne. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

7.5. Warunkiem wydania Nagrody jest czytelne podpisanie przez Laureata Oświadczenia stanowiącego 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

8. PRAWA AUTORSKIE I PRAWO KORZYSTANIA 

8.1 Uczestnik oświadcza, że wykonał Zadanie Konkursowe samodzielnie oraz, że przysługują mu 

wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści 

rozwiązania Zadania Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż zgłoszona w Konkursie treść Zadania 

Konkursowego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi 

wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.  

8.2 Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne 

naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. 

8.3 W przypadku gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik 

zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.  

8.4 Uczestnik, z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania treści rozwiązania Zadania 

Konkursowego udziela Fundatorowi, w zamian za możliwość wygrania nagrody, nieodwołalnego, 

http://www.kibicujzplatinum.pl/
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niewyłącznego, nieograniczonego czasowo, ilościowo i terytorialnie zezwolenia na korzystanie z 

autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przesłanej treści Odpowiedzi w celach 

związanych z realizacją Konkursu. 

8.5 Z dniem wydania Laureatowi nagrody, Fundator nabywa autorskie prawa majątkowe do treści 

Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Nabycie praw następuje na wszystkich polach eksploatacji 

znanych w chwili wydania nagrody, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskich i prawach pokrewnych, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i 

terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. W szczególności przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do treści rozwiązania zadania konkursowego obejmuje następujące pola 

eksploatacji: 

a. utrwalanie na nośnikach materialnych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz wykonywanie egzemplarzy tych utrwaleń,  

b. zwielokrotnianie, 

c. wprowadzanie do pamięci komputera,( publikację elektroniczną, przez którą rozumie się 

następujące techniki publikacyjne – po pierwsze, sprzedaży lub wypożyczania fizycznych 

nośników zawierających kopie dzieła, po drugie, przesyłania cyfrowych kopii za pomocą sieci 

teleinformatycznych oraz po trzecie, rozpowszechniania kodowanych lub niekodowanych 

cyfrowych kopii za pomocą sieci radiowo-telewizyjnych. 

d. umieszczania w materiałach reklamowych, 

e. używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków 

masowego przekazywania włączając przekaz satelitarny, 

f. obrót oryginałem albo kopią Odpowiedzi oraz rozporządzania prawami w inny sposób, w tym 

w szczególności do ich użyczania i wynajmowania 

g. zbywanie nabytych praw na rzecz innych osób, 

h. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, a także publicznego 

udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym, 

i. tłumaczenie, przystosowanie, zmiana lub dokonaine jakichkolwiek innych zmian w Zadaniu 

Konkursowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonala, 

 

W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe, nieznane w dniu podpisania umowy, pola 

eksploatacji, Laureat zobowiązuje się przenieść pod tytułem darmym na wezwanie Organizatora 

majątkowe prawa autorskie na tych polach eksploatacji. Przeniesienie nastąpi w terminie 1 

tygodnia od wezwania. 
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8.6. Przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie obejmuje również zgodę Laureata na 

dokonywanie przez Fundatora przeróbek i opracowań treści rozwiązania Zadania Konkursowego w 

toku korzystania z Odpowiedzi przez Fundatora w swojej działalności gospodarczej. W razie gdy 

przeróbki i inne opracowania, o których mowa w zdaniu powyżej, stanowić będą przedmiot 

zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, Laureat niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego 

przedmiotu przez Fundatora. Ponadto Laureat przenosi na Fundatora prawo zezwolenia na 

wykonywanie zależnych praw autorskich. 

8.7. Laureat wyraża zgodę na anonimowe korzystanie i rozporządzanie przez Fundatora treścią 

Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do treści 

Odpowiedzi autorskich praw osobistych 

8.8. Całkowitym wynagrodzeniem Laureata za przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie 

jest Nagroda. 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać 

w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską do dnia 17.08.2018 roku na adres 

Organizatora: G3 Group Sp. z o.o. ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa (decyduje data stempla 

pocztowego lub data nadania przesyłki) z dopiskiem „Konkurs – Kibicuj z PLATINUM". Ostateczny 

termin doręczenia reklamacji upływa z dniem 24.08.2018 roku, reklamacje zgłoszone po tym 

terminie nie są rozpatrywane. 

9.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres osoby reklamującej, datę 

i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w Loterii 

promocyjnej „Konkurs – Kibicuj z PLATINUM”, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz 

treść żądania. 

9.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w pkt. 1.10. Regulaminu, w terminie do 

7 dni od daty ich otrzymania (okres ten obejmuje również wysłanie decyzji Komisji do 

Reklamującego). O decyzji Komisji Reklamujący jest powiadamiany pisemnie, listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Ostatnim dniem okresu 

reklamacyjnego jest dzień 31.08.2018 roku. 

10. DANE OSOBOWE 

10.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Orlen Oil Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 

Kraków). 

10.2. Kontakt w sprawie danych osobowych: Orlen Oil Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków; adres 
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do korespondencji e-mail daneosobowe@orlenoil.pl. 

10.3. Administrator danych osobowych powierza Organizatorowi (G3 Group Sp. z o.o., ul. Białołęcka 174, 

03-253 Warszawa) przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do 

organizacji Konkursu. 

10.4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: numer telefonu (wszyscy Uczestnicy) oraz 

imię i nazwisko, adres (Laureaci Nagrody II i III Stopnia) oraz nr PESEL i nr dowodu osobistego 

(tylko Laureat Nagrody I Stopnia).  

10.5. Odbiorcami danych mogą być: Organizator, organy administracji publicznej, podmioty trzecie 

współpracujące z Administratorem danych w zakresie obsługi niniejszego Konkursu: doradcy prawni, 

obsługa IT, obsługa księgowa, operatorom pocztowym i dostawcom.  

10.6. Uczestnik podając dobrowolnie swoje dane ma prawo dostępu do ich treści, żądania ich 

poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem).  

10.7. Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie 

ich przetwarzania może uniemożliwić udział w Konkursie lub wydanie Nagród. 

10.8. Dane osobowe Uczestników gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym 

do przeprowadzenia Konkursu, nadzoru nad jego przebiegiem oraz wydania Nagród (podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. ) oraz spełnienia obowiązku podatkowego w zakresie przychodu uzyskanego z 

tytułu Nagrody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ) dane nie będą przetwarzane w innych celach. 

10.9. Dane nie będą używane do profilowania. 

10.10. Dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie EOG.  

10.11.  Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie pełnych sześciu miesięcy od chwili 

zakończenia Konkursu lub po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania określonego przez 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy prawa podatkowego.  

10.12. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

10.13. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11.1. Udział w Konkursie oznacza zgodę jej Uczestnika na wszystkie postanowienia i warunki określone w 

Regulaminie. 

11.2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora: G3 Group Sp. z o.o.,  

mailto:daneosobowe@orlenoil.pl
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ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa, na Stronie konkursowej oraz na stronie www.orlenoil.pl. 

11.3. Administrator oraz Organizator (o ile Uczestnik wyraził odrębną zgodę) zastrzegają prawo do wysyłki 

informacji drogą elektroniczną (wiadomości SMS oraz wiadomości email) zgodnie ustawą z dnia 

18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017. poz. 1219 t.j.). w zakresie 

niezbędnym do funkcjonowania Konkursu. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą 

elektroniczną, do celów obsługi Konkursu jest dobrowolne, jednak brak zgody może ograniczyć lub 

uniemożliwić udział w Konkursie.  

11.4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

celach marketingowych i reklamowych przez Administrator danych osobowych zebranych w celach 

marketingowych), Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo wysyłki informacji 

handlowej dotyczącej oferty Orlen Oil Sp. z o.o., w tym przesłania informacji drogą elektroniczną. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych jest 

dobrowolne i nie ma wpływu na uczestnictwo w Konkursie.  

11.5. W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Administratora danych osobowych lub Organizatora o 

zmianie danych, podmioty te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania 

spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika, w szczególności za wysłanie 

informacji dotyczących Konkursu lub Nagród na niewłaściwy adres. Wszelkie koszty związane z 

ponowną wysyłką, na wniosek Uczestnika, powyższych materiałów, Nagród lub informacji wskutek 

braku aktualizacji przez Uczestnika jego danych osobowych, obciążają wyłącznie Uczestnika. 

11.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

11.7. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane są przez sąd powszechny 

właściwy dla powoda. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

OŚWIADCZENIE 

OŚWIADCZENIE WYGRANIA NAGRODY I STOPNIA 

Ja, niżej podpisany/-a, oświadczam, że: 
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1. ani ja ani członkowie mojej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, małżonkowie 
rodzeństwa, rodzice, rodzice małżonków, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia) nie jesteśmy: 

a) pracownikami Organizatora/Fundatora zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio w 
organizację lub przeprowadzenie Konkursu, 

b) osobami współpracującymi z Organizatorem/Fundatorem/ przy organizacji i 
przeprowadzeniu Konkursu na innej podstawie niż stosunek pracy, 

c) członkami rodzin osób, o których mowa w pkt a) i b), 

2. w związku z wygraniem przeze mnie w konkursie "Kibicuj z PLATINUM" organizowanym przez G3 
Group Sp. z o.o., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa, Nagrody I stopnia, proszę o potrącenie 
wygranej przeze mnie nagrody pieniężnej podanej w pkt 3.1 ppkt a), na poczet należnego podatku 
dochodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 200), 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji 
i przeprowadzenia Konkursu "Kibicuj z PLATINUM" zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania Nagrody. Zostałem/-am 
poinformowany/-a przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, o przysługującym 
mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 
Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie (przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 

4. potwierdzam, że z chwilą przyznania mi ww. nagrody przenoszę autorskie prawa majątkowe na 
Fundatora za wynagrodzenie zawarte w nagrodzie wskazanej w ust. 2 powyżej, na korzystanie z 
treści zdania konkursowego w celu umożliwienia Fundatorowi korzystania z ww. zdania dla celów 
promocji Fundatora, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach 
eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie zgłoszenia – w szczególności do wytwarzania określoną 
techniką egzemplarzy zgłoszenia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których zgłoszenie utrwalono – w szczególności 
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy zgłoszenia, 

c) rozpowszechnianie zgłoszenia w sposób inny niż określony w pkt a) i b) powyżej – 
w szczególności do publicznego wykonywania, publikowania, wydawania, wystawiania, 
wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego 
udostępniania zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet); wraz z prawem do 
korzystania i rozpowszechniania opracowań ww. zgłoszenia bez wskazywania mojego imienia 
i nazwiska. 

 

........................................................................ 

 

 

........................................................................ 

 
 

imię i nazwisko miejscowość, data  

 

OŚWIADCZENIE WYGRANIA NAGRODY II STOPNIA 

 

Ja, niżej podpisany/-a, oświadczam, że: 
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1. ani ja ani członkowie mojej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, małżonkowie 
rodzeństwa, rodzice, rodzice małżonków, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia) nie jesteśmy: 

d) pracownikami Organizatora/Fundatora zaangażowanymi bezpośrednio w organizację lub 
przeprowadzenie Konkursu, 

e) osobami współpracującymi z Organizatorem/Fundatorem przy organizacji i przeprowadzeniu 
Konkursu na innej podstawie niż stosunek pracy, 

f) członkami rodzin osób, o których mowa w pkt a) i b), 

2. w związku z wygraniem przeze mnie w konkursie "Kibicuj z PLATINUM" organizowanym przez G3 
Group Sp. z o.o., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa, Nagrody II stopnia, proszę o potrącenie 
wygranej przeze mnie nagrody pieniężnej podanej w pkt 3.1 ppkt b), na poczet należnego podatku 
dochodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 200). 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji 
i przeprowadzenia Konkursu " Kibicuj z PLATINUM " zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania Nagrody. Zostałem/-am 
poinformowany/-a przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, o przysługującym 
mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 
Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie (przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

4. potwierdzam, że z chwilą przyznania mi ww. nagrody przenoszę autorskie prawa majątkowe na 
Fundatora za wynagrodzenie zawarte w nagrodzie wskazanej w ust. 2 powyżej, na korzystanie z 
treści zdania konkursowego w celu umożliwienia Fundatorowi korzystania z ww. zdania dla celów 
promocji Fundatora, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach 
eksploatacji: 

d) utrwalanie i zwielokrotnianie zgłoszenia – w szczególności do wytwarzania określoną 
techniką egzemplarzy zgłoszenia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

e) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których zgłoszenie utrwalono – w szczególności 
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy zgłoszenia, 

f) rozpowszechnianie zgłoszenia w sposób inny niż określony w pkt a) i b) powyżej – 
w szczególności do publicznego wykonywania, publikowania, wydawania, wystawiania, 
wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego 
udostępniania zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet); 

wraz z prawem do korzystania i rozpowszechniania opracowań ww. zgłoszenia bez 
wskazywania mojego imienia i nazwiska. 

 

 

........................................................................ 

 

 

........................................................................ 

imię i nazwisko miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE WYGRANIA NAGRODY III STOPNIA 
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Ja, niżej podpisany/-a, oświadczam, że: 

1. ani ja ani członkowie mojej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, małżonkowie 
rodzeństwa, rodzice, rodzice małżonków, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia) nie jesteśmy: 

g) pracownikami Organizatora/Fundatora zaangażowanymi bezpośrednio w organizację lub 
przeprowadzenie Konkursu, 

h) osobami współpracującymi z Organizatorem/Fundatorem przy organizacji i przeprowadzeniu 
Konkursu na innej podstawie niż stosunek pracy, 

i) członkami rodzin osób, o których mowa w pkt a) i b), 

2. w związku z wygraniem przeze mnie w konkursie "Kibicuj z PLATINUM" organizowanym przez G3 
Group Sp. z o.o., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa, Nagrody III stopnia, proszę o potrącenie 
wygranej przeze mnie nagrody pieniężnej podanej w pkt 3.1 ppkt c), na poczet należnego podatku 
dochodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 200). 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji 
i przeprowadzenia Konkursu " Kibicuj z PLATINUM " zgodnie rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania Nagrody. Zostałem/-am 
poinformowany/-a przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, o przysługującym 
mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 
Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie (przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

4. potwierdzam, że z chwilą przyznania mi ww. nagrody przenoszę autorskie prawa majątkowe na 
Fundatora za wynagrodzenie zawarte w nagrodzie wskazanej w ust. 2 powyżej, na korzystanie z 
treści zdania konkursowego w celu umożliwienia Fundatorowi korzystania z ww. zdania dla celów 
promocji Fundatora, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach 
eksploatacji: 

g) utrwalanie i zwielokrotnianie zgłoszenia – w szczególności do wytwarzania określoną 
techniką egzemplarzy zgłoszenia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

h) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których zgłoszenie utrwalono – w szczególności 
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy zgłoszenia, 

i) rozpowszechnianie zgłoszenia w sposób inny niż określony w pkt a) i b) powyżej – 
w szczególności do publicznego wykonywania, publikowania, wydawania, wystawiania, 
wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego 
udostępniania zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet); 

wraz z prawem do korzystania i rozpowszechniania opracowań ww. zgłoszenia bez 
wskazywania mojego imienia i nazwiska. 

 

 

........................................................................ 

 

 

........................................................................ 

imię i nazwisko miejscowość, data 
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Załącznik nr 2 
PRODUKTY PROMOCYJNE 

 

Produkt Produkt 

PLATINUM CLASSIC DIESEL SEM 10W-40 B4,5L PLATINUM ULTOR CG-4 15W-40     B1L 

PLATINUM CLASSIC SEMISYNTH. 10W-40 B4,5L PLATINUM ULTOR CG-4 15W-40     B5L 

PLATINUM CLASSIC MINERAL 15W-40   B4,5L PLATINUM ULTOR CH-4 15W-40    B5L 

PLATINUM CLASSIC DIESEL MIN 15W-40 B4,5L PLATINUM ULTOR PLUS CI-4 15W-40  B1L 

PLATINUM CLASSIC MINERAL 15W-40   B1L PLATINUM ULTOR PLUS CI-4 15W-40    B5L 

PLATINUM CLASSIC SEMISYNTH. 10W-40   B1L PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-40    B5L 

PLATINUM CLASSIC DIESEL MIN 15W-40  B1L PLATINUM ULTOR DIESEL 20W-50    B5L 

PLATINUM CLASSIC GAS MINER.15W-40 B4,5L PLATINUM ULTOR EXTREME 10W-40   B5L 

PLATINUM CLASSIC SYNTHETIC 5W-40   B4,5L PLATINUM ULTOR PROGRESS 10W-40 B5L 

PLATINUM CLASSIC GAS MINER.15W-40    B1L  

PLATINUM CLASSIC DIESEL SEM 10W-40  B1L PLATINUM RIDER V-TWIN 4T 20W-50  B1L 

PLATINUM CLASSIC LIFE+ 20W-50 B4,5L PLATINUM RIDER V-TWIN 4T 20W-50  B4L 

PLATINUM CLASSIC GAS SEMISY 10W-40 B4,5L PLATINUM RIDER 4T 10W-40  B1L 

PLATINUM CLASSIC GAS SEMISY 10W-40   B1L PLATINUM RIDER 4T 10W-40  B4L 

PLATINUM CLASSIC LIFE+ 20W-50 B1L PLATINUM RIDER SPORT 4T 10W-50  B1L 

PLATINUM CLASSIC DIESEL SYN. 5W-40 B4,5L PLATINUM RIDER SPORT 4T 10W-50  B4L 

PLATINUM CLASSIC SYNTHETIC 5W-40   B1L PLATINUM RIDER RACING 4T 5W-40  B1L 

PLATINUM CLASSIC DIESEL SYN. 5W-40  B1L PLATINUM RIDER RACING 4T 5W-40  B4L 

PLATINUM CLASSIC GAS SYNTH. 5W-40  B4,5L PLATINUM RIDER CRUISER 4T 15W-50  B1L 

PLATINUM CLASSIC GAS SYNTH. 5W-40    B1L PLATINUM RIDER CRUISER 4T 15W-50  B4L 

PLATINUM CLASSIC MIN 15W-40   B1L  HHK PLATINUM RIDER SCOOTER 4T 5W-40  B1L 

PLATINUM CLASSIC MIN 15W-40   B4,5L  HHK PLATINUM RIDER SCOOTER 4T 5W-40  B4L 

PLATINUM CLASSIC SEMI 10W-40   B1L  HHK PLATINUM RIDER SCOOTER 2T  B1L 

PLATINUM CLASSIC SEMI 10W-40 B4,5L  HHK PLATINUM RIDER SCOOTER 2T  B4L 

 PLATINUM RIDER RACING 2T  B1L 

PLATINUM MAXEXPERT XF 5W-30     B1L PLATINUM RIDER RACING 2T  B4L 

PLATINUM MAXEXPERT XF 5W-30     B4L  

PLATINUM MAXEXPERT F 5W-30  B1L PLATINUM AGRO UTTO 10W-30 B5L 

PLATINUM MAXEXPERT F 5W-30  B4L PLATINUM AGRO STOU 10W-40 B5L 

PLATINUM MAXEXPERT XD 5W-30    B1L PLATINUM AGRO HV 46 B5L 

PLATINUM MAXEXPERT XD 5W-30    B4L PLATINUM AGRO LS 80W-90 B5L 

PLATINUM MAXEXPERT V 5W-30     B1L PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 B5L 

PLATINUM MAXEXPERT V 5W-30     B4L PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 B5L 

PLATINUM MAXEXPERT XJ 5W-30    B1L PLATINUM AGRO NEXT 15W-40  B5L 

PLATINUM MAXEXPERT XJ 5W-30    B4L PLATINUM AGRO NOVO 15W-40  B5L 

PLATINUM MAXEXPERT C3 5W-40   B1L  

PLATINUM MAXEXPERT C3 5W-40   B4L PLATINUM SEMISYNT. SL/CF 10W-40    B1L 

PLATINUM MAXEXPERT A3/B4 10W-40   B1L PLATINUM SEMISYNT. SL/CF 10W-40    B4L 

PLATINUM MAXEXPERT A3/B4 10W-40   B4L PLATINUM SYNTH. SL/CF 0W-30    B1L 

PLATINUM MAXEXPERT C4 5W-30   B1L PLATINUM SYNTH. SL/CF 0W-30 B4L 

PLATINUM MAXEXPERT C4 5W-30   B4L PLATINUM MINERAL SL/CF 15W-40    B4L 

 PLATINUM SYNTH. SM/SL/CF 5W-40 B4L 
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PLATINUM PRO XJ 5W-30  B1L PLATINUM SYNTH. V 5W-40 B1L 

PLATINUM PRO XD 5W-30  B1L PLATINUM SYNTH. V 5W-40     B4L 

PLATINUM PRO XFI 5W-30  B1L PLATINUM T. DIESEL MIN. CF 15W-40 B1L 

PLATINUM PRO F 5W-30  B1L PLATINUM T. DIESEL MIN. CF 15W-40 B4L 

PLATINUM PRO C3 5W-40  B1L PLATINUM T. DIESEL SEM. CF 10W-40 B1L 

PLATINUM PRO C4 5W-30  B1L PLATINUM T. DIESEL SEM. CF 10W-40 B4L 

PLATINUM PRO 0W-40  B1L PLATINUM DIESEL CD 50  B5L      

PLATINUM PRO V 5W-30  B1L PLATINUM SUPER DIESEL CF/SF 50  B5L 

PLATINUM PRO 10W-40  B1L PLATINUM GEAR GL-5 80W-90  B5L 

PLATINUM PRO 0W-20  B1L PLATINUM GEAR ATF III  B1L 

PLATINUM PRO 0W-30 NEW  B1L PLATINUM BOAT B1L 

 PLATINUM MOTO 2T B1L 

 PLATINUM MOTO 2T B4L 

 PLATINUM TURBO DIESEL CF 5W-40 B1L 

 PLATINUM TURBO DIESEL CF 5W-40 B4L 

  

 

 


