Regulamin sprzedaży premiowej Stacji Kontroli
Pojazdów „Żagiel” [ R1 ]
I. Użyte pojęcia
1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży premiowej.
2. Promocja – sprzedaż premiowa usług w Podstawowych Stacjach Kontroli
Pojazdów należących do Organizatora
3. Organizator: CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Roztocze 4
(20-722 Lublin), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218758 o
kapitale zakładowym 1.702.000,00 zł; NIP 712-289-27-82, Regon 432729583 oraz
Żagiel Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Roztocze 4 (20-722 Lublin),
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000133526, o kapitale zakładowym 855 000,00 zł; NIP 524-10-41138, Regon 011493050 zwane w dalszej części Organizatorem.
4. Uczestnik – każdy klient, który wykona badanie (zakupi usługę) stanu
technicznego pojazdu w Stacji Kontroli Pojazdów Organizatora, określane
mianem przeglądu rejestracyjnego oraz za wykonaną usługę dokona zapłaty.
5. Upominek – nagroda rzeczowa lub talon na świadczenie w punkcie
usługowym, przekazywany w ramach sprzedaży premiowej usług
Organizatora.
6. Stacja Kontroli Pojazdów – Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
prowadzona przez Organizatora
II. Postanowienia ogólne
1. Promocja skierowana jest do klientów Organizatora, którzy zlecają
wykonanie usługi badania stanu technicznego pojazdów w ramach
prowadzonej przez Organizatora działalności.
2. Regulamin jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa
w Promocji oraz zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem
a Organizatorem.
3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Celem Promocji jest budowanie więzi lojalnościowej Organizatora
z Uczestnikami, którzy dokonują zakupu usług na Stacji Kontroli Pojazdów
oraz zwiększenie satysfakcji Klienta z usług oferowanych przez
Organizatora.
5. Uczestnikom, którzy dokonują zakupu usługi badania stanu
technicznego pojazdu (przeglądu rejestracyjnego) na Stacji Kontroli
Pojazdów Organizatora, wydawane są Upominki - po spełnieniu
warunków określonych w Regulaminie.
6. Przykłady Upominków prezentowane są na stronie internetowej Stacji
Kontroli Pojazdów www.skp.zagiel.pl. Organizator zastrzega sobie prawo
dokonywania zmian w asortymencie Upominków bez powiadamiania
Uczestników, tj. poszczególne Upominki będą dostępne do wyczerpania
zapasów.

7. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika Upominku jest wykonanie
przeglądu rejestracyjnego pojazdu wg zasady – za jeden przegląd
przysługuje jeden Upominek.
8. O wyborze Upominku spośród dostępnych na Stacji Kontroli Pojazdów
decyduje Uczestnik.

III. Czas trwania Promocji
Promocja trwa od dnia 1.02.2017 r. do odwołania.
IV. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnik biorący udział w Promocji związany jest postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, osoba fizyczna
prowadząca
działalność
gospodarczą,
jednostka
organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która wykona
badanie (zakupi usługę) stanu technicznego pojazdu w Stacji Kontroli
Pojazdów Organizatora, określane mianem przeglądu rejestracyjnego.
V. Realizacja uprawnień Uczestnika Promocji
1. Uczestnik realizuje uprawnienia z tytułu udziału w Promocji podczas
wykonywania
usługi przeglądu rejestracyjnego w Stacji Kontroli Pojazdów Organizatora.
2. Upominki wydawane są Uczestnikom w dniu wykonania badania stanu
technicznego (przeglądu rejestracyjnego), bezpośrednio na Stacji Kontroli
Pojazdów Organizatora, po wykonaniu badania oraz po uregulowaniu
(zgodnie z obowiązującym cennikiem) należności za wykonane badanie lub
po odebraniu faktury w przypadku płatności z odroczonym terminem zapłaty.
3. W przypadku pojazdów stanowiących własność Uczestników, którzy są
osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub osobami
prawnymi, Upominek może zostać wydany osobie fizycznej, która w imieniu i
na rzecz tego Uczestnika zleciła Organizatorowi wykonanie przeglądu
rejestracyjnego.
4. W przypadku nieodebrania Upominku, odmowy jego odbioru lub odmowy
potwierdzenia
jego odbioru, Upominek przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5. Informacje o Upominkach, w szczególności zdjęcia i opisy, prezentowane w
materiałach promocyjnych Organizatora, wskazują wyłącznie rodzaj towaru i
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Organizator
zastrzega sobie prawo do zastąpienia towaru produktem o tych samych lub
zbliżonych parametrach albo przeznaczeniu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie jakości
wydawanych Upominków. W szczególności Organizator nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wydane Upominki.

7. Upominki posiadające gwarancję producenta powinny być reklamowane
bezpośrednio przez Uczestnika w punktach serwisowych producenta danego
Upominku.
VI. Opodatkowanie Upominków
1. Upominki zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego.
2. Upominki wydane Uczestnikom, którzy są osobami fizycznymi
nieprowadzącymi działalności gospodarczej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.
Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) są wolne od podatku dochodowego
(jednorazowa wartość Upominku nie przekracza kwoty 760 zł). Zwolnienie od
podatku nie dotyczy Upominków otrzymanych przez podatnika w związku z
prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiącą
przychód z tej działalności.
3. Upominki otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
przez osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej lub osoby prawne, stanowią przychód z działalności gospodarczej,
których wartość rynkową Uczestnicy zobowiązani są zaliczyć do przychodów z
działalności gospodarczej.
VII. Reklamacje
1. Reklamacje w zakresie przebiegu Promocji mogą być zgłaszane do
Organizatora wyłącznie przez Uczestników w formie pisemnej – złożonej
osobiście albo przesłanej na adres: Lublin, ul. Wojciechowska 40, lub Lublin ul.
Roztocze 4, lub Zamość ul. Starowiejska 12B.
2. Na żądanie Uczestnika Organizator potwierdza wpływ reklamacji w formie
pisemnej lub w inny sposób uzgodniony z Uczestnikiem.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika, adres
do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz dokładny
opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Uczestnik o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie poinformowany pisemnie
wysłany na adres podany w reklamacji, bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających
rozpatrzenie
reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt 4 powyżej,
Organizator przekaże Uczestnikowi informację zawierającą:
1) wyjaśnienie przyczyny opóźnienia,
2) wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia
sprawy,
3) określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia
odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu zostaje udostępniona wszystkim potencjalnym
Uczestnikom na stronie internetowej skp.zagiel.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały

promocyjno – reklamowe związane z Promocją mają charakter wyłącznie
informacyjny.
3. Udział w Promocji jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Promocji oznacza
akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym
czasie, o czym poinformuje na własnej stronie internetowej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu, o której
poinformuje Uczestników za pośrednictwem Stacji Kontroli Pojazdów i własnej
strony internetowej.
6. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
Administratorem danych osobowych jest spółka CRH Żagiel Auto Sp. z o.o.
w Lublinie ul. Roztocze 4 , Żagiel Auto Sp. z o.o. w Lublinie ul. Roztocze 4 oraz
CRH Żagiel Sp. z o.o. w Lublinie ul. Roztocze 4. Dane Uczestników będą
przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Promocji, w tym postępowania reklamacyjnego oraz w celu poinformowania
Uczestników o kolejnym terminie badania technicznego. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji.
Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem1.02.2017 r.

