REGULAMIN PROMOCJI „OPONY NA WIMAR"
I. DEFINICJE.
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
 AW: AUTO WIMAR Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 224, 03-119
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS: 0000005866, NIP 524-020-28-52, REGON: 012523378;
 AWC: AUTO WIMAR CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą Opaczu Kolonii 05-816 Michałowice Al.
Jerozolimskie 249b, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000471282, NIP: 524-23-85-555 REGON: 017193483;
 Klient: oznacza każdą osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub
osobę prawną;
 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 „OPONY NA WIMAR”.
II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia promocji "Opony na Wimar".

2.

Organizatorem promocji jest łącznie AW i AWC.

3.

Promocja trwa w okresie od dnia 01.09.2014r. do 12.12.2014r.

4.

W promocji może uczestniczyć każdy Klient AW lub AWC.

5.

Promocja obejmuje następujące usługi:
 Wymianę opon w samochodach osobowych marki Skoda, Volkswagen w serwisach Grupy
Auto Wimar (AW i AWC) mieszczących się w następujących lokalizacjach:


Warszawa, ul. Modlińska 224 - serwis samochodów Skoda Michałowice,



Al. jerozolimskie 249b, Opacz Kolonia – serwis samochodów osobowych marki Skoda,
Volkswagen;

 Sezonowe przechowanie opon;
 Inspekcję serwisową samochodu.
6.

W ramach Promocji koszt wymiany opon wynosi:
 119zł brutto w przypadku wymiany opon na felgach stalowych;
 147zł brutto w przypadku wymiany opon na felgach aluminiowych;

7.

Koszt sezonowego przechowania opon w pierwszym roku przechowywania wynosi 150zł
brutto za komplet czterech opon.
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8.

Klient korzystający łącznie z usługi wymiany opon oraz przechowalni opon na minimum jeden
pełny sezon, otrzymują dla siebie w ramach Promocji usługę „inspekcji serwisowej samochodu”
polegającą na kontroli technicznej jedenastu elementów samochodu za promocyjną cenę 1 zł
brutto:
Powyższa promocyjna usługa „inspekcji serwisowej auta” polega na kontroli przez serwis
następujących jedenastu elementów samochodu:

III.



układ wydechowy



zawieszenie



układ hamulcowy



układ olejowy



układ chłodzenia



opony



zasilanie



spryskiwacz



układ kierowniczy



wycieraczki



światła.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Klienta jest ograniczona do wysokości
wartości udzielonego rabatu.
2.
Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny, 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 również prawo do zmiany zasad Promocji, w tym jej
zakończenia w każdym czasie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w
siedzibach AWC i AW oraz na stronie internetowejwww.auto-wimar.pl.
4.
Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą
losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późniejszymi
zmianami).
5.
Promocja nie łączy się z żadnymi innymi rabatami lub akcjami reklamowymi
przygotowanymi
lub prowadzonymi przez Organizatora.
6.
Regulamin dostępny jest dla Klientów lub Kupujących w siedzibie AWC lub AW.
Wszelkie informacje dotyczące Promocji dostępne są pod numerem telefonu 22 510-66-00 w
dni robocze w godzinach 8.00-18.00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:
wojtaszekm@auto-wimar.pl .
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7.
W kwestiach związanych z Promocją wiążącą moc prawną mają wyłącznie
postanowienia Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają
wyłącznie charakter informacyjny.
8.
Wszelkie ewentualne spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla siedziby AW.
9.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w
szczególności Kodeksu Cywilnego.
Warszawa, dnia 31.08.2014r.
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