
Regulamin Konkursu 

 

„ZF Aftermarket Tech Adventure 2018” 

  

  

1. WYJAŚNIENIE POJĘĆ  

  

1.1 Konkurs „ZF Aftermarket Tech Adventure 2018” - konkurs przeprowadzany przez Inter Cars 
Marketing Services Sp. z o.o. na rzecz Inter Cars SA, którego celem jest premiowanie sprzedaży 
towarów dostępnych w sieci sprzedaży Inter Cars SA, skierowany do wszystkich klientów Inter 
Cars SA. 

 
1.2 Organizator – firma Femme Events Sp. Z o.o. Sp.K., zarejestrowana pod adresem Kąty Grodziskie 

121H, 03-289 Warszawa, o numerze KRS: 0000694936, NIP: 524 283 96 83,  reprezentowana 

przez: Agnieszka Chrzanowska – Prezes Zarządu, na zlecenie ZF Friedrichshafen AG. 
  

1.3 Przeprowadzającym Konkurs - Inter Cars Marketing Services spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Płowiecka 57, 04-501 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: 0000385181, NIP: 7010261527, 

REGON: 142619637, kapitał zakładowy: 488 491 000,00 zł.      
 

1.4 Oferta Konkursowa/asortyment konkursowy – wszystkie dostępne towary marki ZF Aftermarket: 

LEMFÖRDER, SACHS, TRW, znajdujące się w ofercie Inter Cars SA.  

 

1.5 Okres rozliczeniowy konkursu – okres obowiązywania konkursu, w którym wartości netto 
zakupów uczestnika konkursu towarów objętych promocją  będą stanowić podstawę do 

pozycjonowania uczestnika konkursu w rankingach.  

  

1.6 Ranking konkursowy – klasyfikacja uczestników konkursu,  przeprowadzona na podstawie 
wartości netto zakupów uczestnika, która jest podstawą do przyznania nagród określonych w 

niniejszym regulaminie.  
Uczestnicy konkursu będą pozycjonowani w dwóch rankingach: 

• Ranking osobowy – liczony na podstawie wartości netto zakupów w rynku osobowym, 

• Ranking ciężarowy - liczony na podstawie wartości netto zakupów w rynku ciężarowym. 
 

  

1.7 Klient Inter Cars SA – kontrahent handlowy zarejestrowany w systemie sprzedażowym Inter Cars 
SA jako klient.  

  

1.8 Uczestnicy konkursu – każdy klient krajowy zarejestrowany w sieci sprzedaży Inter Cars SA, który 

dokona zakupu asortymentu Sprzedaży Premiowej w Sieci Inter Cars SA, z wyłączeniem klientów 

flotowych oraz firm konkurencyjnych. 

 

1.9 Firma konkurencyjna – hurtowy dystrybutor części zamiennych do pojazdów osobowych i 
użytkowych, nie   związany umową dystrybucyjną z Inter Cars SA.  

 

1.10 Regulamin - regulamin Konkursu pod nazwą „ZF Aftermarket Tech Adventure 2018” . 

   



2. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „El Greco – konkurs grupa Siedlce”. Konkdo Klientów.  

2.1 Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych Klientów spośród wszystkich uczestników Konkursu 
zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z zasadami w nim przyjętymi.  

2.2 Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie uczestnicy będą współzawodniczyli ze sobą w 
celu osiągnięcia najlepszego rezultatu poprzez zajęcie premiowanych miejsc w rankingach i 

zdobycia nagród, opisanych poniżej w punkcie 4.  

2.3 Celem Konkursu dla jego Uczestników jest zdobycie nagród opisanych w punkcie 4, na podstawie 
miejsca zajętego w rankingach, którego mechanizm został opisany w punkcie 3.  

2.4 Konkurs obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2.5 Wszelkich czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, poza czynnościami 
wyraźnie zastrzeżonymi w niniejszym regulaminie dla innych podmiotów, dokonywać będzie 
Komisja Konkursowa w składzie:  

• Witold Siedlecki – przedstawiciel Przeprowadzającego Konkurs  

• Sylwia Wysocka - przedstawiciel Przeprowadzającego Konkurs 

2.6 W konkursie może wziąć udział klient, który:   

• jest zarejestrowany w sieci sprzedaży  Inter Cars SA,   

• jego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. ZASADY KONKURSU  

  

3.1 Konkurs trwa od 26.03.2018 r. do 30.05.2018 r.  

• Oferta obejmuje wszystkie towary producentów: LEMFÖRDER, SACHS, TRW oferowane przez 
Inter Cars SA.  

3.4 Zakupy klientów rozliczane są narastająco w obrębie okresu konkursu.  

3.5 Na podstawie wartości zakupów netto towarów zaliczanych do asortymentu konkursowego w 

okresie trwania konkursu klienci są pozycjonowani w rankingach. 

 

4. NAGRODY W KONKURSIE  

  

4.1 Nagrodami w Konkursie są :  

• dla laureatów, którzy zajęli w rankingu osobowym miejsca od 1 do 40 -  jednoosobowe 
zaproszenia na event motoryzacyjny, który odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 roku na 
Torze Modlin. 

• dla laureatów, którzy zajęli w rankingu ciężarowym miejsca od 1 do 10 – jednoosobowe 
zaproszenia na event motoryzacyjny, który odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 roku na 
Torze Modlin. 

4.2 Warunkiem otrzymania nagrody wynikającej z zajętego miejsca w rankingach jest dokonanie 
zakupów towarów wchodzących w skład asortymentu konkursowego.  

4.3 W przypadku, gdy klient dokona zwrotu towarów zakupionych w czasie promocji i po zakończeniu 

promocji, jego miejsce w rankingu i punktacja może zostać obniżona.  

4.4 Warunkiem otrzymania nagrody jest uregulowanie wszelkich należności płatniczych wobec Inter 
Cars SA oraz mających wpływ na zdobytą nagrodę.  

4.5 Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze ani też na inne przedmioty.  

4.6 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika Konkursu z rankingów, jeżeli On w 
rażący sposób naruszy zasady opisane w niniejszym Regulaminie lub w przypadkach nie objętych 
Regulaminem, a w znaczącym stopniu godzących w interes lub wizerunek Organizatora.  



4.7 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub odwołania Konkursu bez podania 

przyczyny.  

4.8 Nagroda nie może być przekazana osobom trzecim.  

4.9 Przekazanie nagrody osobie trzeciej jest wyłączną decyzją obdarowującego, które to przekazanie 
rodzi skutki prawne i podatkowe wyłącznie po stronie obdarowującego i obdarowywanego.  

4.10 Jeżeli z mocy prawa Organizator Konkursu jest zobowiązany do poboru 10%  zryczałtowanego 

podatku dochodowego z tytułu przyznanej Uczestnikowi nagrody, do każdej nagrody wymienionej 
w punkcie 4.1 przyznaje się dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą 11,11% wartości danej 
nagrody. Nagroda pieniężna nie będzie wypłacona Zwycięzcy.  

4.11 W przypadku określonym w punkcie 6. litera c. powyżej Organizator Konkursu, jako płatnik 
zryczałtowanego podatku dochodowego, dokonuje poboru tego podatku od łącznej wartości 
nagrody i nagrody pieniężnej, z przyznanej Uczestnikowi Konkursu nagrody pieniężnej.  

4.12 Jeżeli z mocy prawa Organizator Konkursu nie jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego 

podatku dochodowego z tytułu przyznanej Uczestnikowi nagrody, nagrody pieniężnej nie 
przyznaje się.  

  

5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO WOBEC WYNIKÓW KONKURSU  

  

5.1 Reklamacje związane z udziałem w Konkursie można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 

wyników Konkursu.  

5.2 Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres korespondencyjny 
wskazany w niniejszym regulaminie z dopiskiem „ZF Aftermarket Tech Adventure 2018”. 

5.3 O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres 

korespondencyjny wskazany w niniejszym regulaminie.  

5.4 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko zgłaszającego, pełną nazwę  firmy, 

dokładny adres siedziby  i korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby), numer telefonu 
kontaktowego, oraz opis i przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.  

5.5 Po terminie wskazanym w punkcie poprzedzającym reklamacje nie będą rozpatrywane.  

5.6 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 5 dni od dnia doręczenia 

Organizatorowi pisemnej reklamacji na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym 

regulaminie. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, 

bez możliwości złożenia odwołania. Informacje o sposobie rozpatrzenia zostaną przekazane na 
adres wskazany przez zgłaszającego reklamację.  

5.7 Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa w składzie, o jakim mowa w niniejszym Regulaminie.   

  

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

6.1 Organizator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 
Konkursu.  

6.2 Organizator zastrzega możliwość odwołania Konkursu bez podania przyczyn.  

6.3 Organizator zastrzega możliwość zmiany specyfikacji nagród określonych w punkcie 4.  

  

 


