REGULAMIN PROMOCJI
„1 przegląd =2 prezenty”
z dnia 17 lipca 2018r.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „1 przegląd=2prezenty” jest Speed Car Sp. z o.o. al.
Lotników Polskich 134, 21-040 Świdnik, NIP 946-22-61-171, zwaną dalej
Organizatorem.
2. Regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem) jest dokumentem zawierającym
wszystkie warunki uczestnictwa w tym programie oraz zasady obowiązujące między
uczestnikiem promocji, a Speed Car Sp. z o.o. (zwaną dalej Organizatorem)
3. Promocja „1 przegląd=2prezenty” stworzona została dla kierowców, którzy chcą
zrobić przegląd na wybranych stacjach i dowiedzieli się o Promocji.
4. Uczestnikiem promocji może być klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, która
wyraża chęć wzięcia udziału w promocji akceptując przy tym niniejszy Regulamin.
5. Informacja o promocji przekazywana będzie drogą internetową, dostępnymi
kanałami tj. Facebook, Instagram, Google Adwords, strona www.speedcar.pl
6. Promocja obowiązuje w SKP Speed Car w Bytomiu, Częstochowie, Chorzowie i
Lubinie.
7. Grafika konkursowa przedstawia tylko przykładowe prezenty.
§ 2. Warunki uczestnictwa
1. Każdy uczestnik korzystający z promocji jest związany postanowieniami niniejszego
regulaminu.
2. Warunkiem udziału w promocji jest: powołanie się na obowiązującą promocję lub
okazanie pracownikowi SKP grafiki na urządzeniu mobilnym lub wydrukowanej.
3. Za spełnienie warunków rozumie się również powołanie się ustne na promocję
(wiedza, że taka promocja istnieje).
4. Udział w promocji nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez
Organizatora w tym samym czasie.
5. W okresie trwania promocji, każdy uczestnik może skorzystać z niej, tyle razy ile
przeglądów wykona w czasie jej trwania (1 pojazd=1 przegląd=2 prezenty)
6. Prezent zostanie wydany po wykonanym przeglądzie i uiszczonej za niego opłacie.
7. Prezent, uczestnik Promocji otrzyma bez wzglądu na wynik badania technicznego
pojazdu.
§ 3. Realizacja uprawnień
1. Promocja trwa od 12.07.2018 r. do 31.12.2018r., do godz. 24:00.

2. Uczestnik realizuje swoje uprawnienia wynikające z Promocji na jednej ze stacji:
Częstochowa, Bytom, Chorzów, Lubin, Kraków ul. Stojałowskiego, Wrocław ul.
Obornicka w godzinach pracy poszczególnych stacji.
3. Uczestnik chcąc skorzystać z niniejszej promocji powinien powołać się na warunki
promocji lub pokazać grafikę konkursową (na urządzeniu mobilnym lub
wydrukowaną).
4. Uczestnik w ramach promocji otrzyma dwa prezenty: talon na ozonowanie
klimatyzacji oraz prezent rzeczowy, który wybierze sobie z dostępnych na stacji.
5. Uczestnik promocji – może tyle razy skorzystać z promocji ile przeglądów wykona na
jednej ze wskazanych stacji (1 pojazd=1przegląd)

§ 6. Reklamacje
1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji do sposobu przeprowadzenia
Promocji.
2. Reklamacja może być złożona na adres centrala@speedcar.pl. Organizator rozpatrzy
reklamację w terminie do 5 dni roboczych. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie
poinformowany w formie wiadomości e-mail na adres z którego wysłana została
reklamacja.
3. Reklamacja musi zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko,
dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść
żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację, a także
czytelny podpis.
4. Do składanej reklamacji należy dołączyć zgodę (w treści wiadomości e-mail) na
przetwarzanie danych osobowych w postaci oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Speed Car spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku, w celu wykorzystania ich dla potrzeb
niezbędnych do postępowania reklamacyjnego Promocji „1 przegląd = 2 prezenty”
zorganizowanej przez Speed Car spółka z o.o., w tym również w celu przekazania
odpowiedzi na złożoną reklamację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. : Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.)”.
5. Dane osobowe osób składających reklamację podlegają ochronie zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: tekst jedn. Dz.
U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) oraz są zbierane i przetwarzane wyłącznie na
potrzeby przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Osobie składającej
reklamację przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia
postępowania reklamacyjnego.
6. Organizator konkursu jest administratorem danych osobowych osób składających
reklamację.
7. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać dokonane poprzez
złożenie oświadczenia woli zawierającego cofnięcie zgody na adres
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centrala@speedcar.pl wraz z imieniem i nazwiskiem osoby składającej reklamację.
Wniosek o usunięcie danych osobowych osoby składającej reklamację jest
równoznaczny z wycofaniem reklamacji.
§ 7. Postanowienia końcowe
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
9. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny do wglądu na stronie www.speedcar.pl
oraz w siedzibie Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w skutek zaistnienia
szczególnych okoliczności, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ
na organizowanie Promocji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać
Uczestników ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne
zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym
numerem oraz datą. Ogłoszenie Aneksów do Regulaminu nastąpi w taki sam sposób,
jak ogłoszenie Regulaminu, tj. w formach, o których mowa w punkcie ust. 2 powyżej.
12. Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu
okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały
za takie uznane mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub
zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając
wykonanie niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia
pozostają w mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i koniecznością ochrony
praw konsumentów, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o
skutkach jak najbardziej zbliżonym do pierwotnych jego postanowień
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