
REGULAMIN PROMOCJI

„JESIENNA PROMOCJA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.1. Organizatorem  promocji  „JESIENNA PROMOCJA”,  zwanej  dalej  „Promocją”,  jest 

Marian Szałas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-COMPLEX 

Marian Szałas z siedzibą w Brzezinach, ul. Kielecka 27, 26-026 Morawica, wpisany 

do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  o  numerze  

NIP 6570079941, o numerze REGON 260260946, zwany dalej „Organizatorem”.

I.2. Organizator  jest  przyrzekającym  nagrodę  w  rozumieniu  art.  919  i  n.  kodeksu 

cywilnego.

I.3. Promocja organizowana jest w okresie od dnia 1 października 2013 r. od godziny 

8.00 do 31.12.2013r. do godziny 20.00

I.4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

I.5. Celem Promocji jest promocja Organizatora oraz promocja usług świadczonych przez 

Organizatora.

I.6. Zamierzeniem Organizatora ani celem Promocji nie jest utrudnianie dostępu do rynku 

innym  podmiotom  oferującym  usługi  odpowiadające  rodzajowo  usługom  objętym 

Promocją  (zwanym  dalej  „Innymi  Podmiotami”),  w  szczególności  zasady udziału  

w Promocji oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione  

od liczby usług Innych Podmiotów, które kupi Uczestnik Promocji – zarówno w czasie 

trwania Promocji, jak i po jej zakończeniu.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

II.1. Promocja skierowana jest do:

a) zamieszkałych  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  pełnoletnich  osób 

fizycznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych, które nie prowadzą 

działalności  gospodarczej  i  są  klientami  Okręgowej  Stacji  Kontroli  Pojazdów  

w Brzezinach prowadzonej przez Organizatora, 

b) zamieszkałych  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  pełnoletnich  osób 

fizycznych,  mających  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  prowadzących 

działalność gospodarczą z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, które są klientami 

Okręgowej  Stacji  Kontroli  Pojazdów  w  Brzezinach  prowadzonej  przez 

Organizatora, 

c) osób  prawnych  i  jednostek  organizacyjnych  nieposiadających  osobowości 

prawnej,  którym  ustawa  przyznaje  zdolność  prawną,  mających  siedzibę  

na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  które  są  klientami  Okręgowej  Stacji 

Kontroli Pojazdów w Brzezinach prowadzonej przez Organizatora,

zwanych dalej „Uczestnikami”. 
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II.2. Promocja polega na tym, że każdy Uczestnik,  który w czasie jej  trwania wykona  

u  Organizatora  okresowe  badanie  techniczne  pojazdu,  otrzyma  od  Organizatora 

nagrodę.

II.3. Nagrodami w Promocji są: 

II.3.1. Kupony Premiowe Sodexo o wartości:

a) 10 zł – w przypadku wykonania badania okresowego:

 motoroweru; 

 motocykla; 

 ciągnika rolniczego; 

 przyczepy ciężarowej rolniczej do 1,5 t d.m.c.; 

 przyczepy ciężarowej rolniczej powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.; 

 przyczepy ciężarowej rolniczej powyżej 6 t d.m.c.; 

 przyczepy (naczepy) ciężarowej i specjalnej do 3,5 t d.m.c.;

b) 20 zł – w przypadku wykonania badania okresowego:

 samochodu osobowego; 

 autobusu  przeznaczonego  do  przewozu  nie  więcej  niż  15  osób 

łącznie z kierowcą; 

 samochodu ciężarowego i specjalnego do 3,5 t d.m.c.; 

 pojazdu trójkołowego powyżej 0,4 t m.w. 

(dotyczy  wszystkich  w/w  pojazdów  bez  względu  na  to  czy 

wykonywane są badania specjalistyczne lub dodatkowe);

c) 40 zł - w przypadku wykonania badania okresowego:

 samochodu ciężarowego i specjalnego, ciągnika samochodowego 

siodłowego powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.; 

 samochodu ciężarowego i specjalnego, ciągnika samochodowego 

siodłowego powyżej 16 t d.m.c.; 

 ciągnika samochodowego balastowego; 

 przyczepy (naczepy) ciężarowej i specjalnej powyżej 3,5 t do 16 t 

d.m.c.; 

 przyczepy (naczepy) ciężarowej i specjalnej powyżej 16 t d.m.c.;
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d) 50 zł – w przypadku wykonania badania okresowego:

 autobusu przeznaczonego do przewozu więcej niż 15 osób łącznie 

z kierowcą.

oraz

II.3.2. Kupon lub żeton na myjnię automatyczną lub samoobsługową.

II.4. Nagrody  będą  wydawane  Uczestnikom  po  wykonaniu  badania  okresowego 

odpowiedniego  pojazdu  oraz  po  uregulowaniu  należności  za  wykonane  badanie, 

zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku Uczestników, o których mowa  

w punkcie 2.1.b) i 2.1.c), nagroda może zosta

II.5.  przekazana  osobie  fizycznej,  która  

w imieniu i na rzecz tego Uczestnika zleciła wykonanie badania okresowego pojazdu, 

która powinna ją przekazać Uczestnikowi, o którym mowa w punkcie 2.1.b) i 2.1.c). 

II.6. Uczestnik potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na protokole odbioru 

nagrody. W przypadku Uczestników, o których mowa w punkcie 2.1.b) i 2.1.c), odbiór 

nagrody może potwierdzić osoba fizyczna, która w imieniu i na rzecz tego Uczestnika 

zleciła wykonanie badania okresowego pojazdu. W przypadku nieodebrania nagrody, 

odmowy  jej  odbioru  lub  odmowy  potwierdzenia  jej  odbioru,  nagroda  przepada  

i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

II.7. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego. 

II.8. Organizator informuje Uczestników, o których mowa w punkcie 2.1.a), że na dzień 

rozpoczęcia Promocji, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dn. 26 lipca 1991r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 r. poz. 

361 ze zm.)  wolna od podatku dochodowego jest  wartość nagród związanych ze 

sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 

760  zł;  zwolnienie  od  podatku  nagród  związanych  ze  sprzedażą  premiową  nie 

dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego 

pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

II.9. Organizator  informuje  Uczestników,  o  których  mowa  w  punkcie  2.1.b)  i  2.1.c),  

że  uzyskane  przez  nich  nagrody  stanowią  przychód  z  działalności  gospodarczej, 

który Uczestnicy Ci są zobowiązani opodatkować we własnym zakresie. 

II.10. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

III. REKLAMACJE

III.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w siedzibie Organizatora, 

w  godzinach  otwarcia,  tj.  od  poniedziałku  do  piątku  –  w godz.  8.00-20.00  oraz  

w  soboty  w  godz.  8.00-15.00,  nie  później  niż  14  dni  po  zakończeniu  akcji 

promocyjnej.  Reklamacje złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane 

przez Organizatora. 
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III.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.

III.3. Reklamacja  powinna  określać  imię  i  nazwisko  lub  nazwę  Uczestnika,  adres  

do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, jak również dokładny 

opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

III.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

III.5. Uczestnik  zostanie  o  decyzji  Organizatora  powiadomiony  listem  poleconym  lub  

e-mailem wysłanym na adres  wskazany w reklamacji,  w terminie  14 dni  od daty 

otrzymania reklamacji przez Organizatora.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

IV.1. Treść  niniejszego  Regulaminu  zostanie  udostępniona  wszystkim  potencjalnym 

Uczestnikom  na  stronie  internetowej  www.auto-complex.net oraz  w  siedzibie 

Organizatora.  Zasady  Promocji  określa  wyłącznie  niniejszy  Regulamin.  Wszelkie 

materiały promocyjno – reklamowe związane z Promocją mają charakter wyłącznie 

informacyjny.

IV.2. Udział w Promocji jest dobrowolny, wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację 

postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

IV.3. Dane  Uczestników  będą  przetwarzane  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. 

Nr  101,  poz.  926  ze  zm.).  Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  

na potrzeby Promocji jest Marian Szałas AUTO-COMPLEX z siedzibą w Brzezinach, 

ul. Kielecka 27, 26-026 Morawica. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie 

w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym postępowania 

reklamacyjnego jak również w celu poinformowania uczestników o kolejnym terminie 

badania technicznego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 

do udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
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