REGULAMIN AKCJI POLEĆ NASZĄ STACJĘ
Tekst jednolity z dn. 19.05.2020 ze zmianami z dn. 22.06.2020
§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin promocji „Poleć naszą stację” (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. al. Lotników Polskich 134, 21-040 Świdnik (zwanym
dalej również „Organizatorem”).
2. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Akcja
zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe
mają jedynie charakter pomocniczy.
3. Akcja promocyjna – „Poleć naszą stację” stworzona została dla klientów, którzy dokonują przeglądów
rejestracyjnych aut w wybranych stacjach kontroli pojazdów Speed Car, lista stacji znajduje się na 3
stronie niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik programu – klient – osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który zrobi okresowy przegląd
rejestracyjny w stacjach Speed Car biorących udział w programie a nie uczestniczy w innych
programach partnerskich. W akcji nie mogą brać udziału: komisy samochodowe i przedsiębiorcy
zajmujący się sprowadzaniem do Polski samochodów.
5. Z akcji wyłączone są motorowery, motocykle i ciągniki.
6. Akcja „Poleć naszą stację” ma na celu budowanie więzi lojalnościowych Organizatora z Uczestnikami.
7. Akcja „Poleć naszą stację” jest akcją promocyjną, polegającą na wydawaniu Klientom tuż po wykonaniu
przeglądu rejestracyjnego talonów, które powinny zostać przekazane osobom nie będącymi klientami
Speed Car. Na talonie wpisywany jest numer telefonu osoby otrzymującej talon. Taka osoba jest
nazywana osobą polecającą. Jeśli przekazany innej osobie przez osobę polecającą talon wróci wraz z
nowym klientem na stację Speed Car to po przeprowadzonym przeglądzie rejestracyjnym w pojeździe
nowego klienta osoba polecająca jest informowana telefonicznie przez obsługę stacji o tym, że może
odebrać prezent premium (zwanych również zamiennie: prezent, nagroda), przedstawioną na talonie do
wyboru za 1 zł brutto. Jeden nowy klient z polecenia to jeden prezent premium.
8. Weryfikacja nowych klientów jest przeprowadzana na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu w
systemie CEPiK, w którym Organizator potwierdza wykonanie ostatniego okresowego badania
technicznego w stacji nie należącej do sieci Speed Car.
9. Za klienta nie będącego klientem Speed Car rozumie się osobę, która podczas wykonywania okresowego
przeglądu rejestracyjnego będzie widniała pieczątka ostatniego badania technicznego przeprowadzonego
w stacji nie należącej do sieci Speed Car.
10. WYKREŚLONY.
11. Zabrania się handlu talonami lub namawiania osób obcych, np. czekających już w kolejce na badanie
techniczne do wykonywania przeglądów rejestracyjnych w zamian za korzyści finansowe lub materialne.
§2

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każdy Uczestnik korzystający z akcji „Poleć naszą stację” jest związany postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
2. Warunkiem udziału w akcji i otrzymania talonu jest wykonanie dowolnego okresowego przeglądu
rejestracyjnego pojazdu z wyjątkiem badań dodatkowych. Pojazd, w którym przeprowadzane są
okresowe badania techniczne musi mieć polskie numery rejestracyjne.
3. Warunkiem otrzymania talonów i późniejszego odbioru nagrody jest wypełnienie i podpisanie przez
Uczestnika „wniosku przypomnienia o przeglądzie” (zaznaczenie zgody marketingowej), który dostępny
jest na stacji kontroli pojazdów i powinien być podpisany własnoręcznie przez Uczestnika Akcji.
4. Dla Uczestnika udział w akcji „Poleć naszą stację” jest bezpłatny.
5. Udział w akcji „Poleć naszą stację” nie łączy się z innymi promocjami i programami partnerskimi
prowadzonymi przez Organizatora w tym samym czasie.
6. Każdy uczestnik może otrzymać kilka talonów w celu przekazania ich kolejnym uczestnikom, którzy
mogą wziąć udział w Akcji.
7. Przystąpienie Uczestnika do Akcji oznacza, że Uczestnik:
a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia;
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b) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków.

§3

REALIZACJA UPRAWNIEŃ

1. Uczestnik realizuje uprawnienia, które przysługują mu w związku z faktem udziału w akcji „Poleć naszą
stację” wyłącznie i bezpośrednio na stacjach kontroli pojazdów Speed Car biorących udział w akcji.
2. Talony wydawane są bezpłatnie Uczestnikom w stacjach kontroli pojazdów Organizatora.
3. Po upływie okresu trwania Akcji talony tracą ważność i nie będą uprawniały do nabycia nagrody za
polecenie.
4. Pracownik stacji obsługujący Klienta, uprawniony jest do odmówienia przyjęcia talonu i sprzedaży
nagrody, jeżeli przedłożony talon budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia.
5. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia talonu stacja Speed Car może wydać duplikat talonu
na życzenie klienta.
6. Organizator zastrzega, że w przypadkach od niego niezależnych mogą wystąpić braki magazynowe
towarów przeznaczonych na nagrody. W takim przypadku wydanie nagrody może się opóźnić o czym
klient zostanie poinformowany telefonicznie przez Organizatora.
§4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, 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 „Poleć
naszą stację” 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. Akcja „Poleć naszą stację” obowiązuje od 1.06.2020 do 31.12.2020, chyba, że na materiałach
reklamowych pojawi się informacja o innym terminie zakończenia akcji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji wskutek zaistnienia szczególnych okoliczności
czy zmian prawa 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. Oferowane nagrody mogą różnić się od tych przedstawionych na materiałach reklamowych (inny
model), jednak zawsze zachowają swój podstawowy charakter.
5. Wzór talonu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r.
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Lista miast ze stacjami Speed Car biorących udział w akcji:
Lublin: Jana Pawła II, Lubartowska, Scania,
Bielsko-Biała: ul. Andersa i Daszyńskiego,
Sieradz, Zawichost, Kraków Stojałowskiego, Chorzów, Bytom, Opole, Wrocław Obornicka, Lubin, Warszawa
Górczewska i Nowej Huty

Wzór talonu:
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