REGULAMIN PROMOCJI
„Wielka dolewka”
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) promocji pod nazwą „Wielka dolewka ” (zwanej
dalej „Promocją”), zawiera warunki i zasady uczestnictwa w Promocji.
2. Promocja organizowana jest przez ONC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Starogardzie Gdańskim przy ul. Droga Nowowiejska nr 1A wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska Północy, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566766, REGON 361981290, NIP 7692223701, kapitał
zakładowy 75.000,- zł. (zwaną dalej „Organizatorem” lub „ONC”).
3. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w punktach
wyznaczonych przez ONC sp. z o.o. oraz oznaczonych logo „Opony na czas”
4. Promocja nie wyklucza z uczestnictwa w innych akcjach promocyjnych prowadzonych przez ONC.
5. W Promocji mogą brać udział zarówno osoby fizyczne jak również podmioty gospodarcze.

II. Przedmiot Promocji
1. Celem Promocji jest propagowanie marki „Opony na czas” oraz usług wulkanizacji , mechaniki
pojazdowej oraz sprzedaży części i akcesoriów motoryzacyjnych w warsztacie „Opony na czas” w
Starogardzie Gdańskim przy ul. Droga Nowowiejska 1A.

III. Warunki uczestnictwa
1. Warunkami uczestnictwa w Promocji jest posiadanie Karty Stałego Klienta „Opony na Czas” oraz
- zgłoszenie chęci uczestnictwa w promocji „Wielka Dolewka” i podpisanie formularza
zgłoszeniowego
- akceptacja regulaminu promocji „Wielka Dolewka”

IV. Zasady promocji
1. Promocyjna „Wielka Dolewka” polega na bezpłatnym uzupełnieniu płynu do spryskiwaczy (letniego
lub zimowego) przez pracownika ONC sp. z o.o. w Warsztacie „Opony na Czas” przy ul. Droga
Nowowiejska 1A w Starogardzie Gdańskim
2. Każdorazowo uczestnikowi promocji przysługuje uzupełnienie zbiornika płynu do spryskiwaczy
(zimowego lub letniego w zależności od pory roku) do pełnego wskazania zbiorniczka.
3. Uczestnikowi akcji „Wielka dolewka” przysługuje maksymalnie 30 litów płynu rocznie. Jednakże
wykonanie jakiejkolwiek usługi wulkanizacji bądź mechaniki w Warsztacie „Opony na czas” powoduje
wyzerowanie limitu płynu.
4. Chęć uzupełnienia płynu do spryskiwaczy zgłasza się bezpośrednio w biurze obsługi klienta serwisu
i oczekuję na zrealizowanie usługi zgodnie z aktualną kolejką klientów w Warsztacie „Opony na Czas”
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5. Podczas usługi uzupełnienia płynu do spryskiwaczy pracownik warsztatu „Opony na czas” wykona
podstawowe badanie sprawności pojazdu.
6. Klientowi nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości oferty w pieniądzu ani
roszczenie o zamianę oferty na jakiekolwiek towary lub usługi.

IV. Czas trwania Promocji
1. Promocja obowiązuje od dnia 25.09.2018r do wyczerpania zapasów.
2. Data zakończenia promocji zostanie zamieszczona na stronie www.oponynaczas.pl/starogard
oraz w Warsztacie.

V. Postępowanie reklamacyjne
Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Promocji mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres:
a. Warsztatu: 83-200 Starogard Gdański ul. Droga Nowowiejska nr 1A ,
b. Telefonicznie: 530 49 49 49
c. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: starogardgdanski@oponynaczas.pl
Organizator ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika Promocji nie później niż
w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia Organizatorowi.

VI. Postanowienia końcowe
1. Przystępując do Promocji uczestnik wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje
się przestrzegać jego postanowień.
2. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie ONC oraz na stronie
www.oponynaczas.pl/starogard/regulaminwd.pdf.
3. Postanowienia Regulaminu są podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja powinna być
dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter
informacyjny.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

………………………………………………….
ONC sp. z o.o.
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