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GENERALI; Program premiowy dla Klienta; BON 100 zł na zakup paliwa na Circle K; informacje dla Agenta 
 
 
 

 

  

 

  
 01 sierpnia Generali uruchomiło dla swoich Klientów akcję promocyjną. 
 Jest to bon o wartości 100 zł na zakup paliwa do wykorzystania na stacji benzynowej Circle K. 
  

 
 

  
 Bon 100 zł otrzyma każdy klient, który w GENERALI 
 w okresie od 01.08.2018 do 30.09.2018 
 zakupi za pośrednictwem Agenta   
 nowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  -  (nowe dla grupy GENERALI) 
 na pojazd osobowy, terenowy lub ciężarowy do 3,5 tony 
 na okres 12 miesięcy 
 ze składką minimalną 400 zł 
  
 uwaga 
 W akcji "Bony dla Klientów Generali" nie biorą udziału polisy komunikacyjne zawarte na poprzednim okresie 
 ubezpieczenia w marce Proama 
  
  
 Lista stacji dostępna jest na stronie www.circlek.pl/pl_PL/pg133407621806/osoby-prywatne/stacje.html. 
  
 Klient chcąc skorzystać z Bonu powinien go przekazać pracownikowi stacji benzynowej Circle K. 
 Bon jest jednorazowego użytku. 
 W przypadku zakupu o łącznej wartości niższej od wartości Bonu, różnica nie jest zwracana.  
 Nie ma możliwości zamiany Bonu na gotówkę.  
 Okres ważności Bonu widnieje pod kodem kreskowym. 
  
  
 Promocja trwa w okresie od dnia 01.08.2018 r. do 30.09.2018 r 
  
  
  
 10 powodów dla których warto zarekomendować ubezpieczenie OC w Generali. 
 OC w Generali to: 
  
 1. Holowanie pojazdu Ubezpieczonego w razie wypadku na terenie Polski bez jakiegokolwiek limitu km 

(w cenie). 
 2. Pojazd zastępczy po wypadku dla Ubezpieczonego na terenie Polski na okres 3 dni (w cenie). 
 3. Tańsze tankowanie dla Klientów na stacjach Circle K przez cały okres trwania polisy  

(do 15 groszy na litrze).  
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 4. Program Rabatowy  
Zniżki na wybrane myjnie (20%), wymianę opon w samochodzie i wiele innych. 

 5. Zielona karta (w cenie). 
 6. NNW z sumą ubezpieczenia 50 000 zł (za 45 zł i zniżka -5% w OC)  

lub z sumą ubezpieczenia 100 000 zł (za 79 zł i zniżka -5% w OC). 
 7. Ochrona ubezpieczonego i jego bliskich w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym  

(za 5 zł). 
 8. Brak zwyżek za młodego użytkownika. 
 9. Ekstra zniżka w wysokości 15% na ubezpieczenie mieszkania. 
 10. Pełna prowizja niezależnie od tego jak i kiedy Klient opłaci składkę. 
  
  
 GENERALI Program Rabatowy https://www.generali.pl/web/kontakt/programrabatowy 
  
  
  Mam ubezpieczenie komunikacyjne 

  Codzienne korzystanie z auta - paliwo, myjnia 

   

 

 

Rabat na paliwo – 10gr/l i 15gr/l na stacjach własnych Circle K. 
 

Rabat 10 gr/l  
dotyczy oleju napędowego miles® diesel, benzyny miles® 95 oraz SupraGas. 
 

Rabat 15 gr/l  
dotyczy oleju napędowego milesPLUS® diesel oraz benzyn milesPLUS® 98 i milesPLUS® 95. 
 

Kliknij aby sprawdzić staje na których obowiązują rabaty. 
 

Aby skorzystać z rabatu: 
1. Pobierz kod 

2. Odwiedź jedną ze stacji Circle K 

3. Zatankuj wybrane paliwo 

4. Przed dokonaniem płatności pokaż pracownikowi stacji kod rabatowy 
do zeskanowania. 
 

Promocje nie łączą się.  
Kod rabatowy można wykorzystać dowolną ilość razy.  
Każdy kod rabatowy zawiera datę ważności kodu.  
Akceptacja Regulaminu jest konieczna, aby skorzystać z promocji.    
 

 

 

20% rabatu na dowolne programy myjni samochodowych na stacjach Circle K. 
 

Kliknij aby sprawdzić myjnie na których obowiązują rabaty. 
 

Aby skorzystać z rabatu: 
1. Pobierz kod 
2. Odwiedź jedną z myjni Circle K 
3. Wybierz program mycia Twojego auta 
4. Przed dokonaniem płatności pokaż pracownikowi stacji kod rabatowy do 

zeskanowania. 
 

Promocje nie łączą się.  
Kod rabatowy można wykorzystać dowolną ilość razy.  
Każdy kod rabatowy zawiera datę ważności kodu.  
Akceptacja Regulaminu jest konieczna, aby skorzystać z promocji.     
 

   

  Warsztaty, części samochodowe, wymiana opon 

   

https://www.generali.pl/web/kontakt/programrabatowy
https://generali.pl/files/program-rabatowy/lista-stacji-i-myjni.pdf
https://generali.pl/files/program-rabatowy/C3_Regulamin-Program_Rabatowy-Circle_K.pdf
https://generali.pl/files/program-rabatowy/lista-stacji-i-myjni.pdf
https://generali.pl/files/program-rabatowy/C3_Regulamin-Program_Rabatowy-Circle_K.pdf
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10% rabatu na przeglądy, naprawy mechaniczne, części i usługi w warsztatach 
rekomendowanych przez Inter Cars.  
 

Rabat obejmuje: 
• Przegląd olejowy i naprawy mechaniczne 
• Przegląd techniczny i naprawy mechaniczne 
• Przeglądy i naprawy mechaniczne 
Gwarantowana stawka RBH (roboczogodzina) 99,00 PLN we wszystkich warsztatach sieci 
Inter Cars SA (w tym ASO) 
 

Sprawdź listę warsztatów partnerskich Inter Cars 
 

Aby skorzystać z rabatu: 
1. Przygotuj kod rabatowy 
2. Zadzwoń na infolinię Inter Cars pod nr telefonu 22 417 83 52 (koszt połączenia zgodny 

z taryfą operatora) 
3. Podaj kod rabatowy podczas rozmowy i umów się na wizytę w warsztacie 
Promocje nie łączą się.  
Zniżka dotyczy zakupu części zgodnie z ofertami rabatowymi w sklepie internetowym oraz 
wykonanej usługi. 
 Do jednego ubezpieczenia samochodu przysługują 2 kody rabatowe.  
Kody rabatowe są ważne do 31.12.2019.  
Akceptacja Regulaminu jest konieczna, aby skorzystać z promocji.    
 

   

 

 

10% rabatu na serwis ogumienia w warsztatach rekomendowanych przez Inter Cars.  
 

Rabat obejmuje: 
• Wymianę opon 
• Przechowanie opon 
• Naprawę opon 
 

Sprawdź listę warsztatów partnerskich Inter Cars 
 

Aby skorzystać z rabatu: 

1. Przygotuj kod rabatowy 
2. Zadzwoń na infolinię Inter Cars pod nr telefonu 22 417 83 52 (koszt połączenia zgodny 

z taryfą operatora) 
3. Podaj kod rabatowy konsultantowi i umów się na wizytę w warsztacie 
Promocje nie łączą się.  
Do jednego ubezpieczenia samochodu przysługują 2 kody rabatowe.  
Kody rabatowe są ważne do 31.12.2019.  
Akceptacja Regulaminu jest konieczna, aby skorzystać z promocji.    
 

 

 

10% rabatu na części samochodowe w sklepie internetowym Inter Cars na 
https://sklep.intercars.com.pl/  
 

Rabat dotyczy towarów mechanicznych do samochodów osobowych takich jak np. klocki, 
tarcze, amortyzatory, filtry, zawieszenie, części elektryczne, części silnika, rozrząd, paski, 
żarówki, wycieraczki, części karoseryjne, oświetlenie, lusterka, podnośniki szyb, miski 
olejowe, chłodnica wody, intercooler oraz innych. 
 

Aby skorzystać z rabatu: 
1. Przepisz lub skopiuj kod rabatowy 
2. Kliknij „SKLEP” lub wejdź na https://sklep.intercars.com.pl/  
3. Wybierz produkty i dodaj do koszyka 
4. Kliknij „Podaj swój kod rabatowy i płać mniej”, wpisz kod rabatowy i kliknij „Zastosuj” 
5. Opłać zamówienie 
Promocje nie łączą się.  
Do jednego ubezpieczenia samochodu przysługują 2 kody rabatowe. Kody rabatowe są 
ważne do 31.12.2019. Akceptacja Regulaminu jest konieczna, aby skorzystać z promocji. 
Zakup produktu na stronie Partnera może się wiązać z koniecznością zaakceptowania 
regulaminu serwisu internetowego.   

   

https://generali.pl/files/program-rabatowy/zalacznik-nr-1-lista-placowek-partnera.pdf
https://generali.pl/files/program-rabatowy/regulamin-program-rabatowy-inter-cars%20.pdf
https://generali.pl/files/program-rabatowy/zalacznik-nr-1-lista-placowek-partnera.pdf
https://generali.pl/files/program-rabatowy/regulamin-program-rabatowy-inter-cars%20.pdf
https://sklep.intercars.com.pl/
https://sklep.intercars.com.pl/
https://generali.pl/files/program-rabatowy/regulamin-program-rabatowy-inter-cars%20.pdf
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5% rabatu na części samochodowe w sklepie internetowym Inter Cars na 
https://sklep.intercars.com.pl/  
 

Rabat dotyczy towarów tj. oleje, płyny eksploatacyjne, smary, akumulatory, żarówki, części 
tuningowe, felgi. 
 

Aby skorzystać z rabatu: 
1. Przepisz lub skopiuj kod rabatowy 
2. Kliknij „SKLEP” lub wejdź na https://sklep.intercars.com.pl/  
3. Wybierz produkty i dodaj do koszyka 
4. Kliknij „Podaj swój kod rabatowy i płać mniej”, wpisz kod rabatowy i kliknij „Zastosuj” 
5. Opłać zamówienie 
 

Promocje nie łączą się.  
Do jednego ubezpieczenia samochodu przysługują 2 kody rabatowe.  
Kody rabatowe są ważne do 31.12.2019.  
Akceptacja Regulaminu jest konieczna, aby skorzystać z promocji. Zakup produktu na 
stronie Partnera może się wiązać z koniecznością zaakceptowania regulaminu serwisu 
internetowego.     

 
   

  Przyczepy, bagażniki i boxy samochodowe 

   

 

 

20% rabatu na cały asortyment w sklepie internetowym www.DopasujBagaznik.pl 
 

DopasujBagażnik.pl oferuje bardzo szeroki wachlarz produktów następujących marek: 
Inter Pack, Atera, Mont Blanc, Thule, Inno, Eco, Peruzzo.  
Rabat dotyczy towarów tj. bagażniki dachowe, boxy dachowe, uchwyty rowerowe na dach, 
uchwyty na narty, uchwyty rowerowe na klapę, uchwyty rowerowe na hak, uchwyty do 
sprzętu wodnego, łańcuchy śniegowe oraz akcesoria. 
 

Aby skorzystać z rabatu: 
1. Przepisz lub skopiuj kod rabatowy 
2. Kliknij „SKLEP” lub wejdź na https://www.dopasujbagaznik.pl/ 
3. Wybierz produkty i dodaj do koszyka 
4. W sekcji „Wprowadź kod rabatowy” wpisz kod rabatowy i kliknij „Aktywuj kod” 
5. Opłać zamówienie 

 

Promocje nie łączą się.  
Rabat obowiązuje na całe zakupy.  
Kody rabatowe są ważne do 31.12.2019.  
Akceptacja Regulaminu jest konieczna, aby skorzystać z promocji.    
 

   

 

 

3% rabatu na zakup przyczep samochodowych marki TEMARED 
 

Rabat obejmuje cały asortyment przyczep TEMARED. 
Sprawdź listę placówek dealerskich. 
 

Aby skorzystać z rabatu: 
1. Przygotuj kod rabatowy 
2. Odwiedź jedną z placówek dealerskich TEMARED 
3. Wybierz interesującą Cię przyczepkę 
4. Podaj sprzedawcy posiadany kod rabatowy. 
Promocje nie łączą się.  
Rabat obowiązuje na całe zakupy.  
Kody rabatowe są ważne do 31.12.2018.  
Akceptacja Regulaminu jest konieczna, aby skorzystać z promocji.  
 

   

  Mam ubezpieczenie mieszkania 

  Kuchnia i jadalnia 

https://sklep.intercars.com.pl/
https://sklep.intercars.com.pl/
https://generali.pl/files/program-rabatowy/regulamin-program-rabatowy-inter-cars%20.pdf
https://www.dopasujbagaznik.pl/
https://www.dopasujbagaznik.pl/
https://www.generali.pl/files/program-rabatowy/regulamin-program-rabatowy-MK-Distribution.pdf
https://www.generali.pl/files/program-rabatowy/zalacznik-nr-1-lista-punktow-sprzedazy.pdf
https://www.generali.pl/files/program-rabatowy/regulamin-program-rabatowy-tema.pdf


Strona 5 z 5 
 

   

 

 

20% rabatu na produkty marki Villeroy & Boch na www.vivoporcelana.sklep.pl 
 

Aby skorzystać z rabatu: 
1. Przepisz lub skopiuj kod rabatowy 
2. Kliknij „SKLEP” lub wejdź na www.vivoporcelana.sklep.pl 
3. Wybierz produkty Villeroy & Boch i dodaj do koszyka 
4. Zaznacz „Mam kupon rabatowy”, wprowadź kod rabatowy i kliknij „użyj” 
5. Opłać zamówienie 
 

Rabat nie dotyczy kolekcji Wielkanoc. Promocje nie łączą się.  
Do jednego ubezpieczenia mieszkania przysługują 4 kody rabatowe.  
Kody rabatowe są ważne do 31.12.2019.  
Akceptacja Regulaminu jest konieczna, aby skorzystać z promocji. 
Zakup produktu na stronie Partnera może się wiązać z koniecznością zaakceptowania 
regulaminu serwisu internetowego     
 

   

 

 

10% rabatu na produkty marki Villeroy & Boch z kolekcji Wielkanoc na 
www.vivoporcelana.sklep.pl 
 

Aby skorzystać z rabatu: 
1. Przepisz lub skopiuj kod rabatowy 
2. Kliknij „SKLEP” lub wejdź na www.vivoporcelana.sklep.pl 
3. Wybierz produkty Villeroy & Boch i dodaj do koszyka 
4. Zaznacz „Mam kupon rabatowy”, wprowadź kod rabatowy i kliknij „użyj” 
5. Opłać zamówienie 
 

Rabat dotyczy kolekcji Wielkanoc. Promocje nie łączą się.  
Do jednego ubezpieczenia mieszkania przysługują 4 kody rabatowe.  
Kody rabatowe są ważne do 31.12.2019.  
Akceptacja Regulaminu jest konieczna, aby skorzystać z promocji. 
Zakup produktu na stronie Partnera może się wiązać z koniecznością zaakceptowania 
regulaminu serwisu internetowego  

 

 

15% rabatu na produkty marki Kilner, Joseph & Joseph, WMF oraz Ashleigh & Burwood na: 
www.vivoporcelana.sklep.pl 
 

Aby skorzystać z rabatu: 
1. Przepisz lub skopiuj kod rabatowy 
2. Kliknij „SKLEP” lub wejdź na www.vivoporcelana.sklep.pl 
3. Wybierz produkty Villeroy & Boch i dodaj do koszyka 
4. Zaznacz „Mam kupon rabatowy”, wprowadź kod rabatowy i kliknij „użyj” 
5. Opłać zamówienie 
 

Rabat nie dotyczy kolekcji Boże Narodzenie /Wielkanoc.  
Promocje nie łączą się.  
Do jednego ubezpieczenia mieszkania przysługują 4 kody rabatowe.  
Kody rabatowe są ważne do 31.12.2019.  
Akceptacja Regulaminu jest konieczna, aby skorzystać z promocji. 
Zakup produktu na stronie Partnera może się wiązać z koniecznością zaakceptowania 
regulaminu serwisu internetowego  
 

 

https://www.vivoporcelana.sklep.pl/
https://vivoporcelana.sklep.pl/
https://generali.pl/files/program-rabatowy/regulamin-program-rabatowy-vivo.pdf
http://www.vivoporcelana.sklep.pl/
http://vivoporcelana.sklep.pl/
https://generali.pl/files/program-rabatowy/regulamin-program-rabatowy-vivo.pdf
http://www.vivoporcelana.sklep.pl/
http://vivoporcelana.sklep.pl/
https://generali.pl/files/program-rabatowy/regulamin-program-rabatowy-vivo.pdf

