Łódź, 01-06-2020
4) zakup przez poleconego zostanie sfinansowany
leasingiem lub najmem długoterminowym

REGULAMIN PROMOCJI
„Zarabiaj z Taniej Auto”
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin promocji (dalej: „Regulamin”) określa
zasady udziału, w tym warunki uzyskania premii,
które należy spełnić aby otrzymać bonus
wspomniany w ust. 3.
2. Organizatorem Promocji jest Automotive Group
Polska Sp. z o.o. siedzibą w Łodzi przy ul.
Przybyszewskiego 199/205, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000714549, o numerze identyfikacji
podatkowej
(NIP):
957-110-11-30
(dalej
„Organizator”)
3. Firma jest administratorem danych osobowych
Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony
osób
fizycznych
w
związku
z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
4, .Nagrodą w Promocji jest premia pieniężna (dalej
„Premia”) w kwocie 400 PLN (słownie: czterysta
złoty), przyznawana każdemu Uczestnikowi, który
spełni warunki Promocji, o których mowa w § 3
Regulaminu.
5. W ramach Promocji, Uczestnik może uzyskać
premię o której mowa w § 3, wielokrotnie.
6. Promocja rozpoczyna się 01.06.2020r.i trwa do
odwołania.
7. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
Zasady uczestnictwa w Promocji
§ 2.

5) polecony korzystając z oferty wyrazi zgody na
otrzymywanie
informacji
handlowych
lub
marketingowych od firmy przez kanały elektroniczne
oraz przez telefon.
2.Prawo do Premii nie może być przez Uczestników
zamieniane na inne świadczenia, Uczestnik nie może
wskazać innej osoby do przyjęcia należnej nagrody.
3. Premia zostanie przekazana na wskazane konto
uczestnika ( musi ono należeć do uczestnika ) w
ciągu 14 dni od spełnienia wszystkich warunków
wypłaty premii.
Reklamacje
§ 5.
1. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika, że
promocja została przeprowadzona z naruszeniem
postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik ma
prawo złożyć reklamację.
2. Reklamację można złożyć:
1) na adres elektroniczny: kontakt@taniejauto.pl
2) poprzez list polecony na adres: 93-120 Łódź ul.
Przybyszewskiego 199/205
3) Osobiście w siedzibie firmy, w godzinach
urzędowania.
3. Reklamację można złożyć najpóźniej 14 dni po
zakończeniu promocji.
4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w maksymalnie
30 dni.
Postanowienia końcowe
§ 4.
1. Każda promocja organizowana przez firmę jest
odrębna i realizowana na podstawie odrębnego
regulaminu.

1) ukończyła 18 lat

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami
Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje
się postanowienia regulaminu oraz obowiązujące
przepisy prawa.

2) nie jest pracownikiem firmy, współpracownikiem
firmy na zasadach b2b.

3. Treść Regulaminu dostępna jest u agentów firmy i
na stronie www.taniejauto.pl

1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna,
która łącznie spełnia następujące warunki:

Zasady przyznawania Premii
§ 3.
1. Uczestnik uzyska prawo do Premii, jeśli spełnione
zostaną łącznie następujące warunki:

4. Uzyskana Premia będzie stanowić przychód
uczestnika. Każdy biorący udział w promocji
odpowiada we własnym zakresie za prawidłowe
odprowadzenie należnych podatków zgodnie z
obowiązującym przepisami prawa podatkowego.

na

5. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi
jest wyłączona.

2) w okresie trwania promocji Uczestnik wskaże dane
potencjalnego klienta dla firmy

6. Całkowita odpowiedzialność organizatora z tytułu
niewykonania
lub
nienależytego
wykonania
zobowiązania ograniczona jest do wysokości Premii.

1) uczestnik przekaże dane poleconego
formularzu poleceń otrzymanym od firmy

3) polecony dokona zakupu samochodu z oferty firmy

