REGULAMIN PROMOCJI - PROGRAM „SPEED CAR PARTNER”
Tekst jednolity
obowiązuje od 14-04-2013 r.
DEFINICJE
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie
wynika inaczej:
1. Organizator – Speed Car Spółka z o.o. z siedzibą w Świdniku.
2. Uczestnik - uczestnik Programu SPEED CAR PARTNER, który dokonuje zakupu usług lub towarów na Stacjach Kontroli
Pojazdów Organizatora, który w sposób opisany w niniejszym Regulaminie przystąpił do Programu oraz otrzymał Kartę
SPEED CAR PARTNER.
3. Program - Program SPEED CAR PARTNER, którego warunki przedstawione są w niniejszym Regulaminie.
4. Formularz Uczestnika - formularz składany przez osobę przystępującą do Programu SPEED CAR PARTNER zawierający
dane osobowe oraz zgodę na ich przetwarzanie.
5. Prezent – towar lub usługa wymienione w Katalogu, podlegające wymianie na punkty zebrane przez Uczestnika.
6. Karta SPEED CAR PARTNER - karta wydawana Uczestnikowi Programu służąca do jego identyfikacji oraz rejestracji
punktów gromadzonych przez Uczestnika w Programie.
7. Karta - Karta SPEED CAR PARTNER.
8. Katalog Programu SPEED CAR PARTNER - dokument określający listę prezentów oferowanych w Programie oraz listę
towarów i usług, za zakup których przyznawane są punkty wraz z określeniem liczby przyznawanych za zakup punktów.
9. Stacje Kontroli Pojazdów - stacje kontroli pojazdów należące do Organizatora, biorące udział w Programie SPEED CAR
PARTNER, oznakowane logo SPEED CAR.
OPIS PROGRAMU
1. Regulamin Programu SPEED CAR PARTNER realizowanego przez Organizatora jest dokumentem zawierającym warunki
uczestnictwa w tym Programie, które Uczestnik akceptuje, przystępując do Programu.
2. Program SPEED CAR PARTNER stworzony został dla Uczestników współpracujących z Organizatorem Programu, którzy
nabywają od Organizatora usługi lub towary w ramach prowadzonej przez Organizatora działalności.
3. Program SPEED CAR PARTNER ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu usług lub towarów na
Stacjach Kontroli Pojazdów.
4. Uczestnikom którzy dokonują zakupu usług lub towarów na Stacjach Kontroli Pojazdów przyznawane są punkty. Ilość
przyznawanych punktów uzależniona jest od wartości usługi zleconej lub wartości nabywanego towaru a także od
rodzaju usługi i towaru.
5. Punkty mogą być wymienione na prezenty wskazane w aktualnym Katalogu Programu SPEED CAR PARTNER.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przystąpienie do Programu SPEED CAR PARTNER jest dobrowolne. Uczestnikami Programu SPEED CAR PARTNER mogą
być osoby prawne (firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą instytucje, urzędy) oraz osoby fizyczne nie
prowadzące działalności gospodarczej”
2. Przystępując do Programu Uczestnik przyjmuje za obowiązujące w stosunkach pomiędzy nim a Organizatorem warunki i
zasady określone w niniejszym Regulaminie.
3. Jeżeli Uczestnik bądź posiadacz Karty naruszy warunki Regulaminu Organizator jest uprawniony do usunięcia go z
Programu oraz do odebrania Karty i anulowania zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
4. Przystąpienie do Programu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i złożenie na ręce przedstawiciela Organizatora
Formularza Uczestnika. Formularz powinien zawierać imię i nazwisko, adres dla doręczeń, datę urodzenia oraz
własnoręczny podpis Uczestnika. Po własnoręcznym podpisaniu i złożeniu Formularza Uczestnik otrzymuje
poświadczenie przystąpienia do Programu SPEED CAR PARTNER podpisane przez przedstawiciela Organizatora oraz Kartę
SPEED CAR PARTNER. Na życzenie Uczestnika mogą mu zostać wydane także dodatkowe Karty SPEED CAR PARTNER w
ilości do 3 sztuk.
5. Karta jest własnością Organizatora, może się nią posługiwać Uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego do tego
upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem Programu lub została przez Uczestnika
upoważniona do jej wykorzystania. Każda osoba korzystająca z Karty jest związana postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
6. Karta nie jest kartą kredytową, ani płatniczą. Karta z unikalnym numerem identyfikacyjnym, wydawana jest przez
Organizatora w celu potwierdzenia uczestnictwa w Programie SPEED CAR PARTNER. Na Karcie Uczestnik gromadzi
punkty, rejestrowane na jego koncie. Karta SPEED CAR PARTNER wydawana jest Uczestnikowi bezpłatnie. Każda Karta
wydana Uczestnikowi przypisana jest do odrębnego konta punktowego. Punkty zebrane na poszczególnych Kartach
Uczestnika nie sumują się.
7. W przypadku uszkodzenia Karty Uczestnik może żądać jej wymiany na nową, nieuszkodzoną. Uczestnik powinien w tym
celu zgłosić się na Stację Kontroli Pojazdów, wypełnić stosowny formularz reklamacyjny oraz złożyć go wraz z uszkodzoną
Kartą. Uczestnik otrzyma nową Kartę. Uczestnik może rozpocząć zbieranie punktów z użyciem nowej Karty, od momentu
jej otrzymania. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio w przypadku utracenia Karty. Punkty przypisane do uszkodzonej
lub utraconej Karty nie ulegają przepadkowi.
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W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych przez Uczestnika w celu przystąpienia do Programu w Formularzu
Uczestnika, Uczestnik powinien w ciągu 7 dni od daty zmiany powiadomić o tym Organizatora. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych przez Uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Organizator zawiadamia
Uczestników o zmianach Regulaminu za pośrednictwem Stacji Kontroli Pojazdów lub strony internetowej
www.speedcar.pl lub w korespondencji skierowanej bezpośrednio do Uczestnika, przekazywanej za pośrednictwem
placówki pocztowej operatora publicznego.
Poprzez złożenie podpisu na Formularzu Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i
przetwarzanie przez Organizatora w celach operacyjnych i marketingowych Programu swoich danych osobowych
figurujących Formularzu Uczestnika. Organizator jest uprawniony do udostępniania w tym celu danych zawartych w
Formularzu Uczestnika partnerom współpracującym z Organizatorem oraz podmiotom powiązanym z nim kapitałowo.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty, w szczególności polegające
na jej uszkodzeniu, rozmagnesowaniu lub rozmagnesowaniu innych kart (kredytowych, płatniczych,) wskutek
niewłaściwego ich przechowywania.
Karta jest ważna przez okres trwania Programu.
Punkty gromadzone na Karcie nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z realizacją punktów obciążają Uczestnika.

GROMADZENIE PUNKTÓW
1. Uczestnik Programu gromadzi punkty z tytułu nabywania towarów i usług na uczestniczących w Programie Stacjach
Kontroli Pojazdów. Zgromadzone punkty Uczestnik może zamienić na produkty lub usługi zgodnie z ofertą umieszczoną w
Katalogu Programu SPEED CAR PARTNER.
2. Zapis otrzymanych przez Uczestnika punktów następuje przy zapłacie ceny za usługę lub nabywany przez Uczestnika
towar. Punkty zostają zapisane na koncie Uczestnika po okazaniu Karty przez Uczestnika lub osobę upoważnioną przed
dokonaniem płatności. Punkty za zlecenia usług na stacjach kontroli pojazdów lub dokonane zakupy są zapisywane w
systemie automatycznie po umieszczeniu przez kasjera karty w czytniku kart. W przypadku awarii systemu
informatycznego punkty zostaną zapisane na koncie w okresie późniejszym.
3. Punkty zebrane na poszczególnych Kartach Uczestnika nie sumują się. Każda Karta wydana Uczestnikowi przypisana jest
do odrębnego konta punktowego.
4. Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość zarejestrowanych na jego koncie punktów na Stacji Kontroli Pojazdów.
5. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika punktów ze swojego konta na konto innego Uczestnika lub z konta
jednej Karty przypisanej do danego Uczestnika na konto innej Karty przypisanej do tego Uczestnika.
REALIZACJA PUNKTÓW
1. Uczestnik realizuje uprawnienia, które przysługują mu w związku z faktem zgromadzeniem punktów wymieniając je na
Prezenty w postaci towarów lub usług objętych listą towarów i usług oferowanych Uczestnikom w ramach Programu
SPEED CAR PARTNER zawartą w Katalogu Programu SPEED CAR PARTNER. Katalog zawiera ponadto sposób przeliczania
gromadzonych punktów. Katalog stanowi integralną część Regulaminu. W celu wymiany nie można łączyć punktów
zgromadzonych przez różnych Uczestników.
2. Uczestnik realizuje punkty na Stacjach Kontroli Pojazdów na następujących zasadach:
Uczestnik dokonuje wyboru towaru lub usługi objętej Katalogiem SPEED CAR PARTNER i przekazuje Kartę sprzedawcy, a
ten dokonując jej odczytu, odejmuje stosowną ilość punktów według przelicznika zawartego w Katalogu. Uczestnik
podczas wyboru towaru i/lub usługi przekazując Kartę sprzedawcy przekazuje wypełniony formularz zawierający jego
dane adresowe, informację, jaki prezent wybrał, jaki będzie sposób odbioru Prezentu.
3. Istnieją poniższe formy odbioru Prezentu:
a) towar lub usługa oznaczona w Katalogu SPEED CAR PARTNER ikoną SKP może zostać niezwłocznie odebrany przez
Uczestnika na Stacji Kontroli Pojazdów, na której jest dostępny,
b) Prezent oznaczony w Katalogu SPEED CAR PARTNER ikoną
jest dostarczany osobie wskazanej przez Uczestnika
pod podany przez niego adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie nie przekraczającym 21 dni
roboczych. Uczestnik jest zobowiązany odebrać zamówiony Prezent w ciągu 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia go o możliwości odebrania Prezentu. Po upływie tego terminu Prezent zostanie odesłany do
magazynu. Koszt ponownego wysłania Prezentu obciąża Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnik nie odbierze
Prezentu po upływie 7 dni od dnia powiadomienia go o możliwości odebrania Prezentu Uczestnik traci prawo do
odebrania Prezentu. W takim przypadku Uczestnik nie otrzymuje zwrotu punktów, jakie wymienił na Prezent,
punkty te nie ulegają przywróceniu.
c)

4.

Prezent oznaczony w Katalogu SPEED CAR PARTNER ikoną SKP
jest dostarczany na stację SKP Organizatora
wskazaną przez Uczestnika w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych. Prezent będzie udostępniony
Uczestnikowi do odebrania na stacji po uprzednim jego telefonicznym powiadomieniu w okresie 7 dni od dnia
powiadomienia Uczestnika. Po upływie tego terminu Uczestnik traci prawo do odebrania Prezentu. W takim
przypadku Uczestnik nie otrzymuje zwrotu punktów, jakie wymienił na Prezent, punkty te nie ulegają przywróceniu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy Prezentu, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu
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Uczestnika, w sytuacji braku produktu w magazynie spowodowanym przyczynami, za które Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do zapewnienia dostawy towarów oraz udostępnienia usług objętych
Katalogiem SPEED CAR PARTNER. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji
za wady towarów lub usług.
Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta powinny być reklamowane w punktach serwisowych danego
producenta wymienionych w karcie gwarancyjnej.
W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z wybranego towaru lub usługi po odjęciu punktów punkty te nie ulegają
przywróceniu.

OFERTA KATALOGU
1. Organizator oraz dostawcy Prezentów przy zestawianiu Katalogu, doborze Prezentów i ich opisie kierują się możliwie
największą troską o pełną satysfakcję Uczestnika, ale nie można ich obciążać odpowiedzialnością za ich jakość i stopień
użyteczności.
2. Organizator i dostawcy Prezentów nie gwarantują, że zdjęcia, parametry i opisy produktów ujęte w Katalogu są
dokładne, kompletne i aktualne. W rzeczywistości produkty mogą różnić się od ich opisu i zdjęcia zamieszczonego w
Katalogu z uwagi na powstałe zmiany technologiczne, zmiany na rynku produktu oraz zmiany w zakresie regulacji
prawnych.
3. Wartości punktowe zbliżonych produktów oferowanych Uczestnikom w kolejnych edycjach Katalogu mogą różnić się od
siebie. W momencie pojawienia się nowej edycji Katalogu oferta z poprzedniego katalogu traci ważność.
4. Informacje o Prezentach zawarte w Katalogu SPEED CAR PARTNER, w szczególności zdjęcia i opisy, prezentowane w
materiałach Organizatora, wskazują wyłącznie na rodzaj towaru i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego. Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia towaru lub usługi produktem lub usługą, tych samym lub
zbliżonym przeznaczeniu i parametrach, w szczególności dotyczy to towarów zamówionych przez Uczestnika.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Program SPEED CAR PARTNER obowiązuje od dnia 1 września 2010 r. do dnia 30 grudnia 2014 r. Zgromadzone do tego
dnia punkty, które przed jego upływem nie zostaną zamienione na nagrody, wygasną. Po zakończeniu Programu każdy
Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi posiadaną przez siebie Kartę SPEED CAR PARTNER.
2. Organizator ma prawo wykluczyć z Programu Uczestnika lub unieważnić punkty znajdujące się na jego Karcie, jeżeli
Uczestnik nie będzie aktywny przez okres 12 miesięcy. Pod pojęciem nieaktywności Uczestnika rozumie się sytuację, w
której Uczestnik nie dokonał zakupu, z którym związany był zapis punktów na Karcie, przez okres 12 miesięcy od dnia
ostatniego takiego zapisu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Programu SPEED CAR PARTNER.
4. Informacja o zakończeniu Programu SPEED CAR PARTNER jest udostępniana w sposób zwyczajowo przyjęty na wszystkich
Stacjach Kontroli Pojazdów objętych Programem w dobrze widocznym miejscu lub na stronie internetowej
www.speedcar.pl na co najmniej 60 dni przed planowanym zakończeniem Programu. Informacja zawiera szczegółowe
warunki zakończenia i datę ostatecznego terminu wymiany punktów.
5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone
Organizatorowi. Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie może przed zwróceniem Karty wymienić posiadane punkty
stosownie do postanowień Regulaminu. Uczestnik rezygnujący z Programu zobowiązany jest do zwrotu Kart Po
zwróceniu Kart punkty zgromadzone przez Uczestnika zostaną anulowane.
6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
7. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla Organizatora.
9. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w Stacjach Kontroli Pojazdów oraz na stronie internetowej www.speedcar.pl
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku.
11. Regulamin w niniejszej treści obowiązuje od dnia 14-04-2013 r.
UWAGA:
1. Za każdą wydaną złotówkę na Stacjach Kontroli Pojazdów Organizatora Uczestnik otrzymuje 1 punkt.
2. Promocja - Program „Speed Car Partner” obowiązuje na wybranych Stacjach Kontroli Pojazdów Organizatora.
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