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Regulamin konkursu Statoil DieselGold 

 

1. Organizatorem konkursu jest „Hill and Knowlton Poland” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Racławickiej 95, 02-634 Warszawa, zarejestrowana w 

Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, numer KRS 0000104923, NIP 521-10-04-285, kapitał zakładowy 50.000 zł. 

2. Konkurs organizowany jest w imieniu Statoil Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Puławska 86, 02-603 Warszawa zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS 12413. 

3. W konkursie może wziąd udział każdy z członków forum forumsamochodowe.pl  

4. Konkurs potrwa od 20 do 4 grudnia 2009 r. 

5. Uczestnicy odpowiadają na  pytanie konkursowe: „Wymyśl najlepszy sposób na przetestowanie 

skuteczności nowego paliwa Statoil DieselGold w jednej z czterech podanych kategorii:  

A. Wydajnośd (spalanie), B. Osiągi silnika, C. Czystośd silnika (i jego podzespołów), D. Emisja 

spalin i podziel się swoimi pomysłami na forum”.  

6. Aby wziąd udział w konkursie wystarczy odpowiedzied na pytanie konkursowe w jednej ww. 

kategorii. 

7. Użytkownik forum biorący udział w konkursie może wygrad tylko jedną nagrodę – niezależnie 

od tego czy odpowie na pytanie w jednej lub wszystkich czterech kategoriach.  W przypadku 

najlepszych odpowiedzi jednego użytkownika we wszystkich kategoriach pytania – Jury Statoil 

wybierze jedynie jedną z jego odpowiedzi i odpowiedzi innych użytkowników w pozostałych 

kategoriach, aby dad szansę wygrania nagród większej ilości forumowiczów. 

8. Odpowiedzi będą zamieszczane na ogólnie dostępnym wątku. W przypadku częściowo 

zbieżnych lub takich samych pomysłów – o przyznaniu nagrody decyduje kolejnośd postów. 

9. Nagrody to cztery vouchery na paliwo DieselGold, każdy o wartości 200 złotych brutto. 

Vouchery można wykorzystad na dowolnie wybranej stacji Statoil, na której dostępne jest 

paliwo DieselGold, w terminie do 31 marca 2010 r.   

10. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Jury  powołane przez Statoil Poland. 

11. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 7 dni od zakooczenia konkursu. 

            


