Regulamin promocji – Umyj auto za grosze
Tekst jednolity
obowiązuje od 2.07.2018 r.
OPIS PROGRAMU
1. Regulamin promocji „Umyj auto za grosze” (zwany dalej “Regulaminem”), jest dokumentem zawierającym wszystkie
warunki uczestnictwa w tym Programie oraz zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji, a SPEED CAR Sp. z
o.o. (zwaną dalej również „Organizatorem”).
2. Promocja – „Umyj auto za grosze” stworzona została dla kierowców, którzy chcą umyć swój pojazd
w promocyjnej cenie 2 zł za 5 minut mycia.
3. Uczestnik promocji – klient: osoba fizyczna lub osoba prawna (firma, działalność gospodarcza, instytucja, urząd), która
wyraża chęć wzięcia udziału w promocji akceptując przy tym niniejszy Regulamin.
4. Program „Umyj auto za grosze” ma na celu budowanie więzi lojalnościowych Organizatora z Uczestnikami.
5. Uczestnicy, którzy przyjadą na myjnię z wizytówką promocyjną, mogą zakupić jednorazowo 1 żeton na mycie 5minutowe w promocyjnej cenie 2 zł.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każdy Uczestnik korzystający z promocji „Umyj auto za grosze” jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem udziału w promocji i otrzymania przez Uczestnika 5 minutowego żetonu na mycie pojazdu jest przekazanie
obsłudze wizytówki promocyjnej (załącznik 1) lub pokazanie obsłudze na urządzeniu przenośnym typu smartfon, tablet
itp. grafiki informującej o promocji.
3. Udział w promocji „Umyj auto za grosze” nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora, w tym
samym czasie.
4. W okresie trwania promocji „Umyj auto za grosze” każdy uprawniony Uczestnik może skorzystać z promocji na zasadzie:
jeden pojazd = 1 żeton na 5 minut mycia w promocyjnej cenie.
REALIZACJA UPRAWNIEŃ
1. Uczestnik realizuje uprawnienia wynikające z udziału w promocji „Umyj auto za grosze” w godzinach pracy biura myjni
samoobsługowej prowadzonej przez Organizatora w Chorzowie, ul. Katowicka 24
2. Wizytówki promocyjne są dystrybuowane na auta i poprzez akcje marketingowe w Google oraz na Facebook.
3. Wizytówki promocyjne dla swej ważności powinny być przekazane przez Uczestnika pracownikowi myjni
(w godzinach funkcjonowania biura), który dokona ich zamiany na żeton 5 minutowego mycia za 2 zł brutto.
4. Otrzymany żeton służy do uruchomienia programu mycia w momencie jego nabycia. Nie sprzedajemy żetonów do
wykorzystania w innym terminie.
5. Za jedną wizytówkę promocyjną (do jednego pojazdu i numeru rejestracyjnego) można zakupić jednorazowo tylko jeden
żeton w promocyjnej cenie.
6. Nie ma możliwości dokupienia w promocyjnej cenie kolejnych żetonów na mycie tego samego pojazdu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji wskutek zaistnienia szczególnych okoliczności, przy
zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień skierowanych do Uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, tj.
Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
3. Wzór wizytówki promocyjnej stanowi załącznik do niniejszego regulaminu promocji.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2018 r. i obowiązuje do końca terminu promocji, czyli 31 lipca 2018 r. z
możliwością jej przedłużenia.
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