Regulamin Promocji
„Finansujemy Twój Kurs Prawa Jazdy- Weź Kurs Na Skodę ”

I. DEFINICJE.
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
− AW oznacza Beszczyński Wudarczyk Auto Wimar Spółka Jawna, KRS 0000005866
− AWC oznacza AUTO WIMAR CENTRUM Sp. z o.o., KRS 0000088538
− Instruktor oznacza każdą osobę fizyczną, która na podstawie stosunku pracy bądź innego
stosunku cywilnoprawnego (w szczególności umowy zlecenia lub o dzieło), łączącego ją ze
Szkołą Jazdy, prowadzi w tej Szkole Jazdy szkolenia z zakresu jazdy samochodem, w
szczególności szkoli kandydatów na kierowców w ramach przygotowania ich do egzaminu na
prawo jazdy
− Klient oznacza każdą osobę fizyczną, która, w ramach zawartej ze Szkołą Jazdy umowy,
odbywa prowadzone przez Instruktora szkolenie z zakresu jazdy samochodem, w szczególności
szkoli się jako kandydat na kierowcę w ramach przygotowania się do egzaminu na prawo jazdy
− Kupon Rabatowy oznacza opatrzony kolejnym numerem seryjnym kupon uprawniający jego
każdoczesnego posiadacza do opustu w cenie zakupu Samochodu w AW albo AWC w
wysokości stanowiącej równowartość ceny szkolenia z zakresu prowadzenia pojazdów jakie
Klient, który otrzymał ten Kupon Rabatowy, odbył
w Szkole Jazdy.
− Kupujący oznacza każdą osobę fizyczną (w tym Klienta), która dokonuje zakupu w AW albo
AWC Samochodu z wykorzystaniem opustu wynikającego z Kuponu Rabatowego
− Organizator oznacza AW lub AWC działające łącznie lub każdą z osobna jako podmiot
organizujący promocję na zasadach określonych Regulaminem
− Promocja oznacza niniejszą promocję określoną w Regulaminie
− Regulamin oznacza niniejszy regulamin promocji
− Samochód oznacza fabrycznie nowy bądź używany samochód marki Skoda sprzedawany przez
AW albo AWC
− Szkoła Jazdy oznacza przedsiębiorcę (w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o
swobodzie działalności gospodarczej), w ramach którego działalności Instruktor, na podstawie
stosunku pracy bądź innego stosunku cywilnoprawnego (w szczególności umowy zlecenia lub o
dzieło), łączącego go z tą Szkołą Jazdy, prowadzi szkolenia z zakresu jazdy samochodem, w
szczególności szkoli kandydatów na kierowców w ramach przygotowania ich do egzaminu na
prawo jazdy;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.

Regulamin określa warunki i zasady Promocji, które Klient lub Kupujący korzystając
z Kuponu Rabatowego akceptuje.

2.

Organizatorem Promocji są działające łącznie AWC i AW.

3.

Promocja trwa od dnia 25 maja 2013- 31.08.2013r

4.

Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5.

Promocja ma na celu nagradzanie Klientów, którzy odbywają w Szkole Jazdy prowadzone
przez Instruktora szkolenie z zakresu jazdy pojazdami, w tym samochodem, w szczególności
szkolą się jako kandydaci na kierowców w ramach przygotowania się do egzaminu na prawo
jazdy.

III. NABYCIE PRAWA DO RABATU.
1.

Organizator prowadzi akcję promocyjną polegającą na przekazywaniu Klientom przez
Instruktorów Kuponów Rabatowych uprawniających każdoczesnego posiadacza Kuponu
Rabatowego do opustu w cenie zakupu Samochodu w AW albo AWC w wysokości
stanowiącej równowartość ceny szkolenia z zakresu prowadzenia pojazdów jakie Klient, który
otrzymał ten Kupon Rabatowy, odbył w Szkole Jazdy.

2.

W Promocji nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie oraz pracownicy Organizatora lub
innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu, Promocji oraz osoby
związane z osobami powyżej wymienionymi węzłem przysposobienia, pokrewieństwa lub
powinowactwa do drugiego stopnia włącznie.

3.

Prawo do rabatu wynikające z Kuponów Rabatowych nie może być realizowane w inny
sposób niż poprzez obniżenie ceny Samochodu o równowartość ceny szkolenia z zakresu
prowadzenia pojazdów jakie Klient odbył w Szkole Jazdy. W szczególności Kupony
Rabatowe nie uprawniają do żądania wymiany na gotówkę lub obniżenia ceny innych
towarów lub usług oferowanych przez AW lub AWC.

4.

Rabat udzielony w ramach Promocji nie podlega łączeniu z jakimikolwiek innymi
korzyściami proponowanymi przez AW lub AWC klientom, w tym każdoczesnym
posiadaczom Kuponu Rabatowego, w związku z zakupem Samochodu w ramach Promocji,
innych promocji, obniżek, wyprzedaży, czy innego rodzaju szczególnych zasad ustalania cen
Samochodów, za wyjątkiem korzyści związanych z akcjami promocyjnymi prowadzonymi
przez Skoda Auto Polska S.A.

5.

Ceny Samochodów, od których w ramach Promocji udzielony zostaje rabat są cenami
detalicznymi brutto AW albo AWC.

6.

Klienci lub Kupujący wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych
uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Promocji przez Organizatora w
celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji.

7.

Dane osobowe Klientów lub Kupujących przetwarzane będą przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Klienci lub Kupujący zachowują prawo wglądu do
swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmieniania, uzupełniania lub poprawiania.

IV. REALIZACJA PRAWA DO RABATU.
1.

Każdoczesny posiadacz Kuponu Rabatowego jest uprawniony do opustu w cenie zakupu
Samochodu w AW albo AWC w wysokości stanowiącej równowartość ceny szkolenia z
zakresu prowadzenia pojazdów jakie Klient odbył w Szkole Jazdy, potwierdzonej wystawioną
temu Klientowi przez Szkołę Jazdy fakturą lub innym dokumentem potwierdzającym
wysokość poniesionych kosztów kursu.

2.

Kupujący, który posiada Kupon Rabatowy, zamierzający skorzystać z Promocji, zamawia w
formie pisemnej interesujący go Samochód w AW albo AWC. Zamówienie można złożyć nie
później niż w ostatnim dniu trwania Promocji określonym w pkt. II.3 Regulaminu.
Zamówienie to powinno zawierać między innymi nazwę, model, typ, kolor oraz wyposażenie
Samochodu. Wzór zamówienia dostępny będzie do pobrania w wersji papierowej w siedzibie
AW bądź AWC.

3.

Do zamówienia należy dołączyć posiadany Kupon Rabatowy oraz fakturę wystawioną
Klientowi przez Szkołę Jazdy lub inny dokument potwierdzający wysokość poniesionych
kosztów kursu (szkolenia z zakresu prowadzenia pojazdów), pod rygorem utraty prawa do
rabatu przy zakupie danego zamówionego Samochodu.

4.

AW albo AWC, poprzez wydanie Kupującemu przy złożeniu zamówienia pisemnego
pokwitowania, potwierdza złożenie przez Kupującego zamówienia wraz z Kuponem
Rabatowym oraz fakturą wystawioną przez Szkołę Jazdy lub innym dokumentem
potwierdzającym cenę szkolenia z zakresu prowadzenia pojazdów jakie Klient, który otrzymał
ten Kupon Rabatowy, odbył w Szkole Jazdy.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE .
1.

Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w czasie jej trwania pisemnie
przesyłką poleconą lub przesyłką kurierską na adres AWC - Michałowice – Opacz Kolonia
Aleje Jerozolimskie 249 B lub AW – Warszawa ul. Modlińska 224.

2.

Uprawnienie do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Kupującym, którzy złożyli
zamówienie, o którym mowa w pkt. IV.2 Regulaminu.

3.

Reklamacja musi zawierać: numer telefonu i adres e-mailowy kontaktowy, imię i nazwisko
Kupującego, jego adres do doręczeń oraz dokładny opis powodu reklamacji.

4.

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje spełniające warunki określone w punktach V.
1-3 Regulaminu.

5.

Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania
przez Organizatora, którego decyzja w tym zakresie jest ostateczna.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.

Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Kupujących jest ograniczona do wysokości
wartości udzielonego rabatu.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo zamiany Regulaminu w dowolnym momencie w czasie
trwania Promocji, przy czym wszelkie zmiany w Regulaminie będą obowiązywały począwszy
od dnia ich ogłoszenia w siedzibach AWC i AW oraz na stronie internetowej
www.auto-wimar.pl

3.

Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w każdym czasie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia takiej informacji w siedzibach AWC i AW oraz na stronie internetowej
www.auto-wimar.pl.

4.

Kupony Rabatowe otrzymane przez Klientów a nie wykorzystane w trakcie trwania Promocji
zostają automatycznie anulowane z dniem jej zakończenia i nie podlegają realizacji na
zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Zamówienia Samochodów dokonane
prawidłowo przed datą zakończenia Promocji podlegają realizacji zgodnie z Regulaminem.

5.

Regulacja ewentualnych zobowiązań publiczno-prawnych związanych z realizacją Kuponu
Rabatowego leży po stronie Kupującego, chyba że co innego wynika ze stosownych norm
prawa podatkowego.

6.

Regulamin dostępny jest dla Klientów lub Kupujących w siedzibie AWC lub AW. Wszelkie
informacje dotyczące Promocji dostępne są pod numerem telefonu 0-22/490-22-33 w dni
robocze w godzinach 8.00-18.00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:
wojtaszekm@auto-wimar.pl ; stempiena@auto-wimar.pl .

7.

W kwestiach związanych z Promocją wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia
Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają wyłącznie
charakter informacyjny.

8.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu przez
Kupującego procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie.

9.

Wszelkie ewentualne spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla siedziby AWC.

10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
w szczególności Kodeksu Cywilnego.

