REGULAMIN PROMOCJI „OPONY CAŁOROCZNE TRACMAX ”

§1
1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Opony całoroczne Tracmax”
(dalej „Promocja” lub „Akcja Promocyjna”) jest spółka Pneuhage Serwis Opon Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000112103, posiadająca NIP: 778-135-42-73 (dalej „Organizator”).
2. Niniejsza akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.
3.Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji, sposób uzyskania Karty
Paliwowej Przedpłaconej, zwanej później Bonem Różnego Przeznaczenia i przekazania jej
Uczestnikom.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia akcji promocyjnej i obowiązuje
do czasu jego zakończenia.
5. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
6. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 01
lutego 2021 roku do dnia 31 marca 2021 r lub do wyczerpania zapasów. Decyduje data
dokonania zakupu towaru.
7.
Informacje
o
Promocji
www.tracmaxwebad.pneustore.pl
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będą

na

stronie

internetowej

8. Akcja Promocyjna dotyczy kompletu (4 sztuki) opon całorocznych kupionych za
pośrednictwem sklepu internetowego www.pneustore.pl
9. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik, który dokona zakupu kompletu opon
całorocznych (Towar Promocyjny) kupionych za pośrednictwem sklepu internetowego
www.pneustore.pl otrzymuje od Organizatora Kartę Paliwową Przedpłaconą Orlen o wartości
50,00 zł brutto za 00,01 grosz netto. Przyznanie Karty Paliwowej Przedpłaconej jest
uzależnione od realizacji umowy zakupu (sprzedaży) opon marki Tracmax. W przypadku
odstąpienia przez Uczestnika - konsumenta od umowy Uczestnik wraz ze zwracanym

towarem (rzeczą) zwraca Organizatorowi niewykorzystaną Kartę Paliwową Przedpłaconą lub
jej równowartość w kwocie 50, 00 zł brutto.
10. Organizator Akcji promocyjnej zastrzega, że wszelkie należności podatkowe, które mogą
zaistnieć w związku z przekazaniem Karty Paliwowej Przedpłaconej pozostają po stronie
Uczestnika
11. Do udziału w Promocji nie uprawnia nabycie towarów innych niż opony całoroczne
(Towar Promocyjny) marki Tracmax .
12. W przypadku zakupu wielokrotności wymaganej ilości Towarów Promocyjnych,
Uczestnik można wziąć udział w Promocji tylko dwa razy. W każdym przypadku podstawą
do wzięcia udziału w Promocji jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie.
13. Uczestnikami Promocji (dalej „Uczestnik”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby
fizyczne, dokonujące zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221
kodeksu cywilnego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne,
które zarejestrowały się w Promocji.
14. Karta paliwowa zostanie przesłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
wskazany przez Uczestnika w zamówieniu.
15. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora a także spółek z nim
powiązanych, podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z
przeprowadzeniem Promocji, właściciele oraz pracownicy Punktów oraz członkowie ich
rodzin. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo
małżonka pracownika.
16. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez
Organizatora lub podmioty powiązane kapitałowo z Organizatorem.
§2
1.Karta paliwowa przedpłacona umożliwia zakup produktów i usług na stacjach paliw Orlen
w Rzeczpospolitej Polskiej do wysokości limitu 50, 00 zł brutto.
2. Zakup produktów i usług na stacji paliw, po okazaniu Karty będzie się odbywał według cen
obowiązujących na stacji paliw, na której dokonano Bezgotówkowej Transakcji w chwili
dokonania tej transakcji.

3. Okres ważności Karty Paliwowej Przedpłaconej kończy się w dniu podanym na awersie
danej Karty. Karta traci również ważność z chwilą wyczerpania się Limitu, wówczas Karta
Paliwowa Przedpłacona jest wówczas nieważna, a używanie tej Karty nie jest możliwe.
4. Doładowanie Limitu Karty Paliwowej Przedpłaconej nie wpływa na wydłużenie jej terminu
ważności.
5. W przypadku niewykorzystania Limitu przed upływem okresu ważności Karty Paliwowej
Przedpłaconej, nie będzie już możliwy zakup przy użyciu danej Karty Paliwowej
Przedpłaconej.
6. Użytkownik Karty ma możliwość sprawdzenia na stacji paliw limitu jaki pozostał do
wykorzystania na Karcie Paliwowej Przedpłaconej bez konieczności dokonywania Transakcji
Bezgotówkowej. Limit ten zostanie potwierdzony Wydrukiem z Terminala.
§3
1.Organizator akcji promocyjnej wraz z kartą przedpłaconą przekaże Uczestnikom instrukcje i
wskazówki odnośnie korzystania z kart przedpłaconych.
2. Karty Paliwowe Przedpłacone wydawane będą zgodnie z przepisami podatkowymi.
3. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród na ich równowartość pieniężną ani
na przedmioty innego rodzaju.
§4
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników
w formie pisemnej, listem poleconym na adres Pneuhage Serwis Opon Sp. z o.o., ul. Romana
Maya 11, 61-371 Poznań, z dopiskiem „Karta Orlen”, przez cały czas trwania Promocji oraz
po zakończeniu akcji promocyjnej w okresie do dnia 15.04.2021 roku. Reklamacje zgłoszone
po upływie wyżej wskazanego terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, nazwę firmy i dokładny adres
korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz
określenie żądania.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, jednakże
nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.
Decyzje Organizatora dotyczące reklamacji są ostateczne.
4. W sprawach nieuregulowanych w tym zakresie mają zastosowanie Ogólne Warunki
Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych Przedpłaconych.

5. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży Karty Paliwowej
Przedpłaconej Organizator nie odpowiada za Transakcje Bezgotówkowe dokonane z użyciem
utraconej Karty Paliwowej Przedpłaconej.
6. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży Karty Paliwowej
Przedpłaconej Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wydania nowej Karty Paliwowej
Przedpłaconej.

§5
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora i podmioty działające na jego
zlecenie w związku z obsługą Promocji.
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora i podmioty działające na jego
zlecenie w celu realizacji postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności w celu
komunikacji z Uczestnikami, przekazania nagród i ich realizacji oraz obsługi ewentualnych
reklamacji.
4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych wskazany w § 1 ust. 13.
5. Na podstawie odrębnej zgody dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane do
celów marketingowych Organizatora.
6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe podawane są przez
Uczestników dobrowolnie, aczkolwiek jest to niezbędne wzięcia udziału w Promocji.
Uczestnicy mają prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz żądania
zaprzestania ich przetwarzania.
§6
1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na
stronie www.tracmaxwebad.pneustore.pl
2. Promocja podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

