
 

  

 

REGULAMIN sprzedaży premiowej – Rób przeglądy i tankuj za darmo 

Tekst jednolity z dn. 23.09.2021 

 

§1 OPIS PROGRAMU 

 

1. Regulamin sprzedaży premiowej „Rób przeglądy i tankuj za darmo” (zwany dalej 

“Regulaminem”), jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym 

Programie oraz zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji, SPEED CAR Sp. z o.o. 

al. Lotników Polskich 134, 21-040 Świdnik (zwanym dalej również „Organizatorem”). 

2. Program sprzedaży premiowej – „Rób przeglądy i tankuj za darmo” stworzony został dla 

klientów, którzy dokonują przeglądów rejestracyjnych pojazdów o DMC do 3,5 t w wybranej 

placówce (czytaj: stacji kontroli pojazdów) Organizatora, tj. SKP Lubin, ul. Paderewskiego 88. 

Promocja nie dotyczy badań dodatkowych oraz ciągników, motocykli i motorowerów. 

3. Uczestnik programu – osoba fizyczna lub osoba prawna, która wykona usługę okresowego 

badania technicznego pojazdu w placówkach Organizatora. Program ma na celu budowanie 

więzi lojalnościowych Organizatora z Uczestnikami.  

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Każdy Uczestnik korzystający z programu „Rób przeglądy i tankuj za darmo” jest związany 

postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

2. Warunkiem udziału w programie jest wykonanie okresowego badania technicznego pojazdu o 

DMC do 3,5 t. na stacji kontroli pojazdów Speed Car Lubin, ul. Paderewskiego 88 biorącej 

udział w Promocji.   

3. Osoby, które chcą wziąć udział w programie powinny wiedzieć o programie z reklamy 

lub posiadać jeden z materiałów reklamujących akcję (talon, ulotka, karta prezentowa 

itp.), które będą dystrybuowane różnymi kanałami. Materiały te można wymienić po 

wykonaniu okresowego przeglądu rejestracyjnego pojazdu, na przedpłaconą kartę na 

wszystko do wykorzystania w stacjach paliw BP o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych). 
4. Udział w programie nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora, w 

tym samym czasie, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach sprzedaży 

premiowej.  

 

§3 REALIZACJA UPRAWNIEŃ 

 

1. Uczestnik realizuje uprawnienia, które przysługują mu w związku z faktem udziału w programie 

„Rób przeglądy i tankuj za darmo” w stacji kontroli pojazdów biorącej udział w promocji.  

2. Ulotki lub inne materiały reklamujące akcję dla swej ważności powinny być okazane przez 

Uczestnika pracownikowi stacji kontroli pojazdów (w godzinach funkcjonowania stacji), który 

dokona ich wymiany na kartę paliwową tuż po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu 

Uczestnika.  

3. Każdy uczestnik może otrzymać do jednego przeglądu rejestracyjnego jedną kartę BP o 

wartości 50 zł.   

 

 

§ 4  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia programu, w tym dotyczące 

niemożliwości skorzystania z ceny promocyjnej, powinny być kierowane w formie pisemnej 

na adres siedziby organizatora tj. Speed Car sp. z o.o., al. Lotników Polskich 134, 21-040 



Świdnik, z dopiskiem „Karta BP 50 zł” w terminie 14 dni od daty wystąpienia powodów 

reklamacji. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta i ewentualnie 

numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny 

podpis. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie 

będą rozpatrywane. Do składanej reklamacji należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w postaci oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Speed Car sp. z o.o., al. Lotników Polskich 134, 21-040 Świdnik w 

celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do postępowania reklamacyjnego Akcji. 

3. Administratorem danych osobowych osób składających reklamację jest Speed Car sp. z o.o., 

al. Lotników Polskich 134, 21-040 Świdnik 

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. 

5. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji osoba składająca reklamację zostanie 

powiadomiona listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 7 

dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

 

 

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Program sprzedaży premiowej „Rób przeglądy i tankuj za darmo” obowiązuje do 28.02.2022 

r., chyba, że na materiałach reklamowych lub stronie internetowej Organizatora pojawi się 

informacja o terminie zakończenia programu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu wskutek zaistnienia szczególnych 

okoliczności, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień skierowanych 

do Uczestników.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach 

warunków i zasad Programu, tj. Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani za 

pośrednictwem strony internetowej Organizatora.  

4. Wzór karty prezentowej/ulotki i talonu „Rób przeglądy i tankuj za darmo” stanowi załącznik do 

niniejszego regulaminu.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 września 2021 r.  

 

 

Wzór karty przedpłaconej BP: 

 

 
 

 

  

 

 

 


