
     Kup 40 opon, 
           a profesjonalny 
         dwuczęściowy 
       kombinezon Barum 
                  będzie Twój!

Każdy serwis, który w dniach 1 września – 1 grudnia 2017 r.  
kupi 40 szt. opon zimowych Barum (osobowych, terenowych 
lub dostawczych) lub wielokrotność tej liczby, otrzyma  
za każde zakupione  40 szt. ww. opon dwuczęściowy kom- 
binezon roboczy marki Barum. 

Regulamin dostępny u dystrybutorów oraz na stronie:  
www.zimazbarum.pl

Barum. Marka koncernu Continental.

Wybór, który się opłaca.
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REGULAMIN PROMOCJI ZIMA Z BARUM 

 
§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
 

1. Niniejszy regulamin, dalej zwany: Regulaminem określa zasady akcji promocyjnej 
prowadzonej pod nazwą Zima z Barum dalej zwanej: Promocją. 

 
2. Organizatorem Promocji jest spółka Continental Opony Polska sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie przy Al. Krakowskiej 2A, 02-284 Warszawa wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000067346, REGON: 012168279, NIP: 5261650001, 
o kapitale zakładowymw wysokości: 34.050.000,00 zł opłaconym w całości, dalej 
zwaną: Organizatorem. 
 

3. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

4. Promocja trwa w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.  
  

§ 2 
UCZESTNICY PROMOCJI. 

 
1. Promocja skierowana jest do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 

r.  
o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829), którzy prowadzą 
działalność gospodarczą w zakresie montażu i naprawy opon samochodowych, z 
zastrzeżeniem § 2 ust. 2 Regulaminu. Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu 1 dalej 
będą zwani: Uczestnikami promocji. 
 

2. Z Promocji wyłączeni są: 
a) przedsiębiorcy wymienieni w § 3 ust. 4 Regulaminu, 
b) przedsiębiorcy prowadzący autoryzowane salony sprzedaży samochodów, 
c) przedsiębiorcy prowadzący autoryzowane serwisy samochodów, 
d) przedsiębiorcy dokonujący zakupu opon objętych Promocją w celu wykorzystania 

tych opon do montażu na samochód stanowiący składnik majątku tego 
przedsiębiorcy, np. floty samochodowe, 

e) przedsiębiorcy zrzeszeni w sieci BestDrive. 
 

§ 3  
ZASADY PROMOCJI. 

 
1) Promocja polega na nagradzaniu Uczestników promocji dokonujących zakupu opon 

zimowych marki Barum (do samochodów osobowych, terenowych lub dostawczych), 
dalej zwanych: Oponami na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu. 
 

2) Nagrodą w Promocji jest dwuczęściowy kombinezon roboczy marki Barum, dalej 
zwany: Nagrodą. Uczestnik promocji jest uprawniony do otrzymania więcej niż jednej 
Nagrody. 
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3) Uczestnik promocji, który w okresie trwania Promocji zakupi u jednego z 

dystrybutorów wymienionych w § 3 ust. 4 Regulaminu czterdzieści sztuk Opon lub 
wielokrotność tej liczby otrzyma jedną Nagrodę za każde zakupione czterdzieści sztuk 
Opon, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 Regulaminu.  
 

4) W Promocji biorą udział Opony zakupione od: 
 

a) Autodistribution Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,  
b) Auto-Gum sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, 
c) BOMA z siedzibą w Katowicach, 
d) Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, 
e) Handlopex S.A. z siedzibą w Warszawie, 
f) Latex Opony S.A. z siedzibą w Opolu, 
g) Moto Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 

 
dalej zwani: Dystrybutorami. 
 

5) Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Dystrybutorowi na formularzu 
dostępnym  
u Dystrybutora danych pozwalających na wydanie Uczestnikowi promocji Nagrody w 
postaci: 
 
a) imienia i nazwiska lub nazwy Uczestnika promocji, 
b) adresu Uczestnika promocji, 
c) liczby Opon zakupionych u tego Dystrybutora w okresie trwania Promocji, 
d) imienia i nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu osoby kontaktowej ze strony 

Uczestnika promocji, 
e) rozmiaru kombinezonu lub rozmiarów kombinezonów w przypadku prawa do 

więcej niż jednej Nagrody. 
 

6) Podając dane, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu Uczestnik będzie miał 
możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych 
na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219). 
 

7) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby zakupionych Opon oraz 
sposobu zakupu Opon przez Uczestnika promocji przed wydaniem Nagrody. W tym 
celu Organizator uprawniony jest do żądania od Dystrybutora oświadczenia 
sporządzonego w formie pisemnej lub elektronicznej zawierającego datę, liczbę i rodzaj 
opon sprzedanych danemu Uczestnikowi promocji oraz kanał sprzedaży. Organizator 
jest uprawniony również do zwrócenia się do Uczestnika promocji o potwierdzenie 
okoliczności wskazanych na oświadczeniu Dystrybutora. W przypadku, gdy powyższa 
weryfikacja wykaże istnienie uzasadnionych wątpliwości co do istnienia prawa 
Uczestnika promocji do otrzymania Nagrody, Organizator uprawniony jest do odmowy 
przyznania Nagrody Uczestnikowi promocji. 
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§ 4 

WYDANIE NAGRÓD. 
 

1) Do dnia 15 grudnia 2017 r. każdy z Uczestników przekaże Dystrybutorom dane, o 
których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu w formie elektronicznej. 
 

2) Do dnia 30 grudnia 2017 r. każdy z Dystrybutorów przekaże Organizatorowi dane, o 
których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu w formie elektronicznej na adres: 
piotr.kuc@conti.de. 
 

3) Do dnia 15 stycznia 2018 r. Organizator przekaże Dystrybutorom zestawienie 
zawierające wykaz Uczestników promocji uprawnionych do otrzymania Nagrody wraz 
z informacją o ilości Nagród należnych danemu Uczestnikowi promocji. 
 

4) Do dnia 28 lutego 2018 r. Organizator dostarczy Dystrybutorom Nagrody w ilości oraz 
rozmiarach wynikających z zestawienia, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu w 
celu wydania przez nich Nagród Uczestnikom promocji. 
 

5) Do dnia 15 kwietnia 2018 r. Dystrybutorzy na swój koszt dostarczą Uczestnikom 
Nagrody w ilości oraz rozmiarach wynikających z zestawienia, o którym mowa w § 4 
ust. 2 Regulaminu. 
 

§ 5  
REKLAMACJE. 

 
1. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji Uczestnicy promocji powinni zgłaszać 

Organizatorowi nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 r. w formie pisemnej na adres:  
Al. Krakowska 2A, 02-284 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres email: 
piotr.kuc@conti.de. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą 
rozpatrywane. 
 

2. Reklamacja powinna zawierać: 
a) imię, nazwisko lub nazwę Uczestnika promocji, 
b) adres Uczestnika promocji, 
c) imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu osoby kontaktowej, 
d) powód reklamacji, 
e) dopisek na kopercie lub w temacie e-mail: „Reklamacja – Promocja Zima z 

Barum”. 
 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku 
postepowania reklamacyjnego Uczestnik promocji zostanie powiadomiony w formie, w 
której została zgłoszona reklamacja. 

 
§ 6  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 

1. Regulamin dostępny jest w punktach sprzedaży Dystrybutorów oraz na stronie 
internetowej: www.zimazbarum.pl. 

 

http://www.zimazbarum.pl/
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2. Osobą kontaktową po stronie Organizatora jest Piotr Kuć e-mail: piotr.kuc@conti.de 
+48 606 677 045. 

 
3. Uczestnik promocji przystępując do Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych podanych w związku z uczestnictwem w Promocji w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 
Dane osobowe będą przetwarzane tylko dla celów prawidłowej realizacji Promocji. 
Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi promocji 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich 
poprawienia.  

 
4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
  

mailto:piotr.kuc@conti.de
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA NAGRODY W PROMOCJI ZIMA Z BARUM 

Lp. 
Imię i nazwisko  

lub  
Nazwa Uczestnika 

Adres Uczestnika 
Imię i nazwisko  

osoby kontaktowej 
E-mail  

osoby kontaktowej 

Telefon  
osoby 

kontaktowej 

Liczba opon  
zakupionych  

u Dystrybutora 

Nazwa 
Dystrybutora 

Liczba 
kombinezonów  

z podziałem  
na rozmiary 

1 
                

2 
                

3 
                

4 
                

5 
                

6 
                

7 
                

8 
                

9 
                

10 
                

         

       ………………  

       (podpis)  

         

 

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Continental Opony Polska sp. z o.o. (al. Krakowska 2A; 02-284 Warszawa) drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail informacji 
handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Continental Opony Polska sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 
lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219). Niezaznaczenie pola „ □” oznaczać będzie brak wyrażenia zgody i jednocześnie pozostaje bez wpływu na prawo do otrzymania nagrody 
w związku z udziałem w promocji. 
 
  

       ………………  

       (podpis)  
 


