
REGULAMIN PROMOCJI – drobne prezenty  

Tekst jednolity  

obowiązuje od 15-10-2011 r. ze zmianami z dn. 1.06.2020 

OPIS PROGRAMU 

1. Regulamin promocji „Drobne prezenty” (zwany dalej “Regulaminem”), jest 

dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Programie oraz 

zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji, a SPEED CAR Sp. z o.o. 

(zwanym dalej również „Organizatorem”). 

2. Program lojalnościowy – drobne prezenty stworzony został dla klientów, którzy zlecają 

Organizatorowi wykonanie usługi badań stanu technicznego pojazdów w ramach 

prowadzonej przez Organizatora działalności. 

3. Uczestnik promocji – klient – osoba fizyczna lub osoba prawna (firma, działalność 

gospodarcza, instytucja, urząd), która wykona badania (zakupi usługę) stanu 

technicznego pojazdów na Stacji Kontroli Pojazdów Organizatora.  

4. Program „drobne prezenty” ma na celu budowanie więzi lojalnościowych Organizatora z 

Uczestnikami, którzy dokonują zakupu usług na Stacjach Kontroli Pojazdów Speed Car 

sp. z o.o. 

5. Uczestnikom, którzy dokonują zakupu usług na Stacjach Kontroli Pojazdów Organizatora 

w ramach programu „drobne prezenty” wydawane są nisko cenne upominki rzeczowe jak 

również: karty prezentowe na zakupy, talony (żetony) do myjni, talony na paliwo i LPG, 

talony na usługi pralnicze, talony na usługi serwisowe itp. 

6. Katalog upominków rzeczowych dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w asortymencie upominków 

rzeczowych bez powiadamiania Uczestników – na zasadzie „dostępność do wyczerpania 

zapasów”. 

8. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika prezentu z katalogu upominków Organizatora 

jest wykonanie przeglądu rejestracyjnego jednego pojazdu (jeden przegląd – jeden 

upominek). 

9. O wyborze rodzaju prezentu decyduje Uczestnik.  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Każdy Uczestnik korzystający z promocji/programu lojalnościowego „drobne prezenty” 

jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. Warunkiem udziału w promocji jest odpłatne wykonanie przez Uczestnika przeglądu 

rejestracyjnego na Stacji Kontroli Pojazdów Organizatora. 

3. Dla Uczestnika udział w promocji „drobne prezenty” jest bezpłatny.  

4. Udział w promocji „drobne prezenty” nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi 

przez Organizatora, w tym samym czasie, z wyłączeniem konkursów organizowanych w 

ramach sprzedaży premiowej. 

5. Wybór programu lojalnościowego, Organizator pozostawia do decyzj i Uczestnika. 

REALIZACJA UPRAWNIEŃ I ODBIÓR PREZENTÓW 

1. Uczestnik realizuje uprawnienia, które przysługują mu w związku z faktem udziału w 

promocji „drobne prezenty” w czasie, kiedy SKP Organizatora wykonuje usługę w postaci 

przeglądu rejestracyjnego – forma wydania „od ręki” 
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2. Upominki rzeczowe wydawane są Uczestnikom bezpośrednio na SKP Organizatora  

3. Talony wydawane są Uczestnikom bezpośrednio na SKP Organizatora lub w trakcie 

realizowanych przez Organizatora akcji marketingowych z wykorzystaniem tzw. promocji 

osobistej (rozdawanie talonów potencjalnym Uczestnikom) 

4. Talony dla swej ważności okazane przez Uczestnika (pozyskane z tzw. promocji osobistej) 

lub wybrane jako upominek na SKP – po wykonaniu usługi przeglądu rejestracyjnego – 

powinny być wypełnione (opisane) przez pracownika SKP w zakresie przewidzianym w 

formularzu talonu (w tym opatrzone naklejką promocyjną). 

5. Uczestnik realizuje uprawnienia do nagrody rzeczowej bezpośrednio na Stacjach 

Kontroli Pojazdów Organizatora biorących udział w programie promocyjnym. 

6. Realizacja talonów do myjni, talonów na LPG, talonów na usługi pralnicze, talonów na usługi 

serwisowe następuje w sieci partnerskiej firm, z którymi współpracuje Organizator – w 

terminie i do wartości wskazanej na talonie – wg zasady „na okaziciela”. 

• wyłącznie talony opisane przez SKP, jak w pkt 4 

 
7. Adresy partnerów Organizatora realizujących talony są dostępne na SKP Organizatora 

oraz w materiałach informacyjnych o promocji. 

8. Realizując usługę objętą promocją w sieci partnerów Organizatora, Uczestnik przekazuje 

talon pracownikowi punktu partnerskiego i do wartości usługi wskazanej na talonie jej 

zakres jest bezpłatny dla Uczestnika. 

9. Organizator stosuje również talony promocyjne na mycie samochodów, które mogą być 

wykorzystane przez Uczestników na myjniach prowadzonych przez Organizatora.  

• realizacja uprawnień jak dla talonów wg pkt 4 
10. Informacje o nagrodach/prezentach zawarte w katalogu prezentów i na talonach 

promocyjnych, w szczególności zdjęcia i opisy, prezentowane w materiałach 

Organizatora, wskazują wyłącznie na rodzaj towaru i nie stanowią oferty w 

rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Organizator zastrzega sobie prawo 

zastąpienia towaru produktem, o tych samym lub zbliżonym przeznaczeniu. 

11. W sprawach jakości odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do 

zapewnienia dostawy nagród/prezentów. W szczególności Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady towarów.  

12. Produkty/prezenty posiadające kartę gwarancyjną producenta powinny być reklamowane 

prze Uczestnika w punktach serwisowych danego producenta wymienionych w karcie 

gwarancyjnej. 

OFERTA PROMOCYJNA 

1. Organizator oraz dostawcy produktów i usług przy zestawianiu oferty, doborze 

produktów i ich opisie kierują się możliwie największą troską o pełną satysfakcję 

Uczestnika, ale nie można ich obciążać odpowiedzialnością za ich jakość i stopień 

użyteczności. 

2. Organizator i dostawcy produktów nie gwarantują, że zdjęcia, parametry i opisy 

produktów ujęte w ofercie promocyjnej są dokładne, kompletne i aktualne. W 

rzeczywistości produkty mogą różnić się od ich opisu i zdjęcia zamieszczonego w katalogu 

z uwagi na powstałe zmiany technologiczne, zmiany na rynku produktów oraz zmiany w 

zakresie regulacji prawnych 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Program promocyjny „drobne prezenty” obowiązuje bezterminowo.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji wskutek zaistnienia 

szczególnych okoliczności, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i 

zawiadomień skierowanych do Uczestników. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O  wszelkich zmianach 

warunków i zasad Programu, tj. Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani za 

pośrednictwem stacji kontroli pojazdów lub strony internetowej Organizatora. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.  
5. Z dniem 2.06.2020 Organizator kończy w Lublinie promocję na „5 myć gratis” do 

przeglądu rejestracyjnego. Wszelkie talony otrzymane przed tą datą nie tracą swojej 
ważności i mogą być nadal wykorzystywane.  

6. Zmiany wprowadzone do Regulaminu oraz jego treść w n iniejszym brzmieniu 
obowiązują od dnia 15.10.2011  ze zmianami z dnia 1.06.2020 

 


