
Szanowni Państwo, 

 

 informujemy, że po zakończeniu promocji zostały wprowadzone zmiany 

standardowych warunków rabatowych, podwyższając upusty: 

 

1. Benzyny Pb95, 98, olej napędowy z 10 na 12 gr/l. 
2. Benzynę PB98 Dynamic, olej napędowy Dynamic z 15 na 18 gr/l. 
3. Benzyna Pb95, olej napędowy z 15 na 17 gr/l na stacjach MOP. 
4. Benzynę PB98 Dynamic, olej napędowy Dynamic z 20 na 23 gr/l na 

stacjach MOP. 

  

Jednocześnie chcielibyśmy przekazać informację o funkcjonowaniu programu 

po podziale spółki LOTOS Paliwa w ramach działań związanych z procesem 

połączenia z PKN Orlen. Na początku listopada nastąpi wyłączenie z sieci LOTOS 

stacji, które trafią do PKN Orlen. W dniu przejęcia zostaną wyłączone na tych 

stacjach systemy LOTOS, w tym LOTOS Biznes i LOTOS Navigator. Program 

będzie kontynuowany bez zmian na stacjach LOTOS przeznaczonych w procesie 

połączenia do sprzedaży do koncernu MOL. 

  

Dla ułatwienia przekazujemy Państwu: 

1. Skróconą informację o programie LOTOS Biznes wraz z informacjami 
rabatowymi. 

2. Plik Excel zawierający szczegółową listę stacji pozostających w sieci 
LOTOS/MOL (na tych stacjach nadal będą Państwo mogli korzystać z 
rabatów – w tym na dotychczasowej stacji paliw Lotosu w Policach).  

  

W przypadku zachodzących dalszych zmian w realizacji umowy rabatowej dla 

Członków Związku będziemy informować. 

 



GOTÓWKOWE RABATOWE KARTY LOTOS BIZNES DLA 

 CZŁONKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

TERAZ MOŻESZ TANKOWAĆ Z RABATEM NA 

STACJACH LOTOS 

LOTOS Paliwa proponuje członkom NSZZ Solidarność możliwość pozyskania kart 

umożliwiających tankowanie z rabatem na wszystkich stacjach LOTOS. Najważniejsze 

informacje dotyczące kart znajdują się poniżej: 

1. Możliwe do uzyskania dzięki karcie rabaty są następujące: 

 
 

* rabatowanie gastronomii może nie być 

dostępne na części stacji franczyzowych 

2. Dodatkowy rabat 5 gr na litrze każdego 

paliwa na stacjach MOP przy 

autostradach i drogach ekspresowych. 

3. Wydanie i korzystanie z kart jest bezpłatne. 

4. Członek związku może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje imię i nazwisko. Miesięczny 

limit zakupów z rabatem to 2000 zł. Płatność następuje na stacji po cenie z naliczonym 

rabatem – nie są wymagane żadne zabezpieczenia kredytowe ani depozyt. Użytkownik karty 

ma prawo udostępniać posiadaną kartę dowolnym członkom rodziny w granicach 

przyznanego limitu zakupów. 

5. Każda z kart jest zabezpieczona kodem PIN. Wraz z kartą dostarczamy tzw. PIN startowy; jego 

zmiana jest niezbędna przed pierwszym użyciem karty. Zmianę wykonuje się na stacji paliw 

prosząc kasjera o wybranie na kasie polecenia „FLOTA zmiana kodu PIN karty LOTOS Biznes”. 

6. Karty nie są honorowane w sieci Shell z powodów systemowych. 

7. Uwaga – oferta przeznaczona jest dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej, do 

transakcji przy użyciu tych kart nie ma możliwości wystawienia faktur VAT. Osoby 

prowadzące działalność prosimy o zarejestrowanie się na stronie 

https://www.lotosbiznes.pl/klient/tankujnajtaniej , a następnie zgłoszenie się mailem na 

adres: marcin.gerwatowski@lotospaliwa.pl w celu zmiany warunków rabatowych na 

przysługujące członkom ZZ. 

 

Towar Rabat 

PALIWA 

Olej napędowy Dynamic 18 gr/litr 

 Benzyna PB98 Dynamic 18 gr/litr 

Benzyna PB95 12 gr/litr 

Olej napędowy ON 12 gr/litr 

LPG 7 gr/litr 

TOWARY I USŁUGI 

Myjnia 15 % 

Cafe Punkt* 10 % 

Oleje i płyny do 
spryskiwaczy 

10 % 

https://www.lotosbiznes.pl/klient/tankujnajtaniej
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