Regulamin Promocji „Zrób przegląd, zjedz za kupon”
§ I. Organizator Promocji
1. Promocja „Zrób przegląd, zjedz za kupon”, zwana dalej Promocją organizowana jest
przez Auto Gaz Czech - Marek Czech Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Motelowej 18,
43-400 Cieszyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000307739, posiadający numer identyfikacji
podatkowej NIP: 5482567652, zwany dalej „Organizatorem”.

§ II. Definicje
1. Organizator – Auto Gaz Czech - Marek Czech Spółka Jawna z siedzibą przy
ul. Motelowej 18, 43-400 Cieszyn.
2. Promocja – organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych
w treści niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w
Promocji, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji.
4. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Promocji.
5. Okres Promocji – okres, podczas którego możliwy jest udział w Promocji na zasadach
wskazanych w Regulaminie.
6. Przegląd Promocyjny – usługa okresowego badania technicznego w Stacji Kontroli
Pojazdów nr SCI 015/P przy ulicy Motelowej 16 w Cieszynie, objęta Promocją.

§ III. Zasady udziału i czas trwania Promocji
1. Promocją „Zrób przegląd, zjedz za kupon” objęta jest usługa okresowego badania
technicznego w Stacji Kontroli Pojazdów nr SCI 015/P przy ulicy Motelowej 16 w
Cieszynie.
2. Promocja trwa od 01.09.2015 do dnia 31.12.2017 włącznie.
3. Z Promocji skorzystać może każda osoba fizyczna, która spełniła łącznie następujące
warunki:
a. ukończyła 18. rok życia lub ukończyła 14. rok życia i posiada zgodę opiekunów
prawnych na udział w Promocji,
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekunów prawnych,
c. w okresie trwania Promocji skorzysta z usługi okresowego badania technicznego
w Stacji Kontroli Pojazdów nr SCI 015/P przy ulicy Motelowej 16 w Cieszynie.
a. zamówi u Organizatora Promocji przypomnienie sms o kolejnym okresowym
badaniu technicznym pojazdu, podając swój numer telefonu oraz nr rejestracyjny
pojazdu.
4. Okresowym badaniem technicznym, o którym mowa w punkcie 3. c. § III. Niniejszego
Regulaminu objęte mogą zostać pojazdy o masie do 3,5 t, w tym pojazdy zasilane
LPG oraz pojazdy sprowadzone z zagranicy.

5. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji spełni warunki opisane w punkcie
3. § III, otrzyma kupon upoważniający do otrzymania McZestawu Big Mac® w
restauracji sieci McDonald’s w Cieszynie przy ul. Katowickiej.
6. Kupon na McZestaw Big Mac® zrealizować można wyłącznie w restauracji
McDonald’s w Cieszynie przy ul. Katowickiej.
7. Wartość każdego kuponu to 15,90 zł.
8. Kupon nie może zostać wymieniony na gotówkę lub inne produkty.
9. Ilość kuponów dostępnych w Promocji jest nieograniczona.
10. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie (wykonując okresowy przegląd
techniczny różnych pojazdów), pod warunkiem, że za każdym razem spełni warunki
uczestnictwa określone w § III. Regulaminu.
11. Auto Gaz Czech - Marek Czech Spółka Jawna jest administratorem danych
osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu
przeprowadzenia niniejszej Promocji.
12. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych
osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych
osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją.

§ IV. Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać:
a. listem poleconym, pisemnie, na adres: Auto Gaz Czech - Marek Czech Spółka Jawna,
ul. Motelowa 18, 43-400 Cieszyn z dopiskiem: „Zrób przegląd, zjedz za kupon”,
b. drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres:
biuro@autogazczech.eu, temat wiadomości: „Zrób przegląd, zjedz za kupon”.
2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego
zastrzeżenia Uczestnika Promocji.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji oraz nr
rejestracyjny pojazdu, który podlegał okresowemu badaniu technicznemu objętemu
Promocją a także żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
4. Wszelkie reklamacje rozpatrzone zostaną przez Organizatora niezwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie
zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją (listem poleconym lub mailowo).
6. Rozpatrując reklamacje, Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz
przepisach prawa polskiego.
7. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie
ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ V Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące
przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe
sądy powszechne.
3. Informacje o Promocji wraz z Regulaminem dostępne są na stronie internetowej
www.promocja-na-skp.ox.pl oraz na stacji kontroli pojazdów w Cieszynie przy ul.
Motelowej 16.
4. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on
charakter wyłącznie Informacyjny.

