
 
 

Informacje o Partnerze: 

 

LOTOS  Paliwa  Sp.  z  o.o. jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. Główny 
zakres działalności LOTOS Paliwa to zarządzanie siecią stacji paliw i sprzedaż paliw do 
klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Sieć stacji LOTOS oferuje paliwa 
najwyższej jakości oraz usługi w sklepach przy stacyjnych. 

Sieć LOTOS to ponad 470 stacji paliw, zlokalizowanych w miastach i przy trasach przelotowych, w tym 17 Miejsc Obsługi 
Podróżnych (MOP) zlokalizowanych przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz przy trasach S3 i S7. 

Sieć stacji LOTOS funkcjonuje w dwóch segmentach: Premium oraz Ekonomicznym (LOTOS Optima). 

Wszystkie stacje LOTOS akceptują program kart flotowych LOTOS Biznes.  

 

 

 



 
 

Korzyści dla startupów AIP i społeczności BL: 

 

 Rabat 15 gr/l za paliwa Dynamic na stacjach LOTOS i LOTOS Optima 

 Rabat 10 gr/l za paliwa zwykłe na stacjach LOTOS i LOTOS Optima 

 Rabat 6 gr/l za paliwo LPG na stacjach LOTOS i LOTOS Optima 

 Rabat 10% na myjnię, oleje oraz płyny do spryskiwaczy 

  Limit miesięczny objęty rabatem na karcie flotowej: 2000 zł 

 

*Dodatkowo dla społeczności BL możliwość wystawienia zbiorczej faktury, która będzie do pobrania na początku kolejnego 
miesiąca. 

 

 

 



 
 

 

Jak skorzystać  z usługi?  

AIP  

 Wypełnij wniosek o kartę, znajdujący się na kolejnej stronie, wydrukuj, podpisz i wyślij skan na maila 
lotos@inkubatory.pl, w treści maila wpisz, w którym biurze AIP chciałbyś odebrać kartę. Czas oczekiwania na Karty to 
około 3 tygodnie. Gdy karta będzie już na Ciebie czekała, otrzymasz informację na ten temat.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym zamówieniu, przez LOTOS 
Paliwa Sp. z o.o. w celach określonych powyżej oraz szczegółowo opisanych w REGULAMINIE. 

Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM korzystania z kart oraz akceptuję jego postanowienia. 

 

 

 

1 W modelu kart dla Beneficjentów przyjęty został limit do 2000 zł miesięcznie 

2 Biura AIP, w których możesz odebrać kartę, przedstawione są na stronie 3. Wpisz numer tego miejsca, do którego masz najbliżej.  
3 Proszę podać adres mailowy, na który będą wysyłane zestawienia z danymi o TRANSAKCJACH. Podanie adresu nie jest obowiązkowe. 

https://inkubatory.pl/wp-content/uploads/2015/06/Regulamin.pdf
https://inkubatory.pl/wp-content/uploads/2015/06/Regulamin.pdf


 
 

 

Wybierz najbliższą sobie lokalizację z poniższej listy: 

01 – AIP Warszawa, ul. Piękna 68 

02 – AIP Warszawa, ul. Górnośląska 4A 

03 – AIP Białystok, ul. Ciepła 40 lok.15 

04 – AIP Bielsko-Biała, ul. Willowa 2  

05 – AIP Bydgoszcz, ul. Garbary 2 

06 – AIP Bytom, ul. Rynek 19 

07 – AIP Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19b 

08 – AIP Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1C 

09 – AIP Gdańsk, ul. Do Studzienki 32 

10 – AIP Katowice, ul. Bankowa 14 

11 – AIP Kielce, ul. Świętokrzyska 21 

12 – AIP Kraków, ul. Rakowiecka 27 

13 – AIP Lublin, ul. Bursaki 12  

14 – AIP Łódź, ul. Rzgowska 17A 

15 – AIP Olsztyn, ul. Heweliusza 2 

16 – AIP Opole, ul. Kośnego 72 

17 – AIP Płock, al. Kilińskiego 12 

18 – AIP Poznań, Półwiejska 32 

19 – AIP Radom, Krasickiego 54 

20 – AIP Rzeszów, Rejtana 16C 

21 – AIP Szczecin, ul. Cukrowa 8 

22 – AIP Toruń, ul. Dekerta 26 

23 – AIP Wrocław, ul. Fabryczna 29 

24 – AIP Zabrze, ul. Wolności  

Dokładne dane adresowe powyższych Biur, a także mapki dojazdu, znajdziesz na stronie www.inkubatory.pl/mapa-
inkubatorow/ 

file:///C:/Users/ewelina.chojnowska/Desktop/NOWE%20SALE%20ZNIŻKI%20BADANIE/Nowe%20formularze%20zniżki/www.inkubatory.pl/mapa-inkubatorow/
file:///C:/Users/ewelina.chojnowska/Desktop/NOWE%20SALE%20ZNIŻKI%20BADANIE/Nowe%20formularze%20zniżki/www.inkubatory.pl/mapa-inkubatorow/


 
 

BL  

    Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i wyślij na adres e-mail magdalena.morawska@lotospaliwa.pl  

    Na maila otrzymasz pakiet umowny dla swojej firmy, zawierający rabaty dla społeczności BL. 

    Odeślij podpisane przez siebie dokumenty na wskazany adres  

 Po kilku dniach otrzymasz drogą pocztową kartę flotową Lotos Biznes dla STARTUPU BL POLAND 

 
Masz pytania? Pisz śmiało na lotos@inkubatory.pl lub na lotos@blpoland.com  
Pomożemy! 

 
 

 

http://blpoland.com/wp-content/uploads/2017/03/lotos_BL_formularz.xlsx
mailto:lotos@inkubatory.pl
mailto:lotos@blpoland.com

