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REGULAMIN PROMOCJI „GO for GOALS with Delphi Technologies” 

 

§  1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa zasady przeprowadzania i uczestnictwa  

w promocji „GO for GOALS with Delphi Technologies” („Promocja”). 

2. Organizatorem promocji jest DELPHI POWERTRAIN POLAND Sp z o.o., ul. STEFANA 

BATOREGO 8, 05-870 PASS („Organizator”).  

3. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Celem promocji jest, między innymi, zwiększenie aktywności Uczestników w zakupach 

produktów z asortymentu Organizatora.  

5. Promocja jest skierowana do klientów krajowych zarejestrowany w sieci sprzedaży Inter 

Cars S.A. o statusie warsztat, sklepo-warsztat, warsztato-sklep, sklep, firma transportowa, 

wulkanizacja, blacharnia, którzy dokonają zakupów produktów z asortymentu 

Organizatora w Sieci Inter Cars S.A., z wyłączeniem klientów flotowych oraz firm 

konkurencyjnych („Uczestnik”).  

6. Promocja dotyczy wyłącznie produktów z asortymentu Organizatora z grup: zawieszenie, 

hamulce + hydraulika, klimatyzacja, elektronika i diagnostyka zarządzania silnikiem 

(„Produkty”). 

7. Formą prawną Promocji jest sprzedaż premiowa. 

 

 

§ 2 

ZASADY PROMOCJI 

1. Okres trwania sprzedaży promocyjnej: 16.04-31.05.2018 roku („Okres Sprzedaży 

Promocyjnej”).  

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup Produktów w Okresie Sprzedaży 

Promocyjnej przez Uczestnika w sieci Inter Cars na łącznią kwotę większą lub równą 

1 500,00 zł netto.  

3. Laureaci Promocji zostaną wyłonieni na podstawie danych sprzedażowych 

wygenerowanych w systemie analitycznym Inter Cars Business Intelligence nie później 

niż 14 dni roboczych od dnia zakończenia Promocji, tj. do dnia 20.06.2018. 

4. Nagrodą są piłki marki Adidas do gry w piłkę nożną („Piłki MS” lub „Nagrody”). 

Organizator gwarantuje 790 sztuk Piłek MS przeznaczonych na nagrody w Promocji. 

Organizator gwarantuje wydanie Nagród, aż do chwili ich wyczerpania. 
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5. Nagrody będą do odbioru w filii Inter Cars, w której Uczestnik jest zarejestrowanym 

płatnikiem nie później niż 7 dni roboczych od daty wyłonienia Laureatów Promocji tj. do 

dnia 29.06.2018r. 

6. Uczestnik, który spełni warunki zapisane w par. 2 pkt 2 Regulaminu otrzymuje jedną 

Nagrodę z zastrzeżeniem pkt 4 powyżej. 

7. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. 

8. Organizator Sprzedaży Premiowej zastrzega, że wszelkie należności podatkowe i opłaty 

skarbowe, które mogą zaistnieć w związku z przekazaniem nagród pozostają po stronie 

Laureata Promocji.  

 

 

§ 3 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą promocji w formie pisemnej na 

adres Organizatora DELPHI POWERTRAIN POLAND Sp z o.o., ul. STEFANA 

BATOREGO 8, 05-870 PASS, z dopiskiem „Reklamacja Promocji”, do dnia 13.07.2018 

roku. 

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

3. Podczas rozpatrywania reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego 

Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. 

4. Uczestnik, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego 

reklamacja nie została uznana, może wystąpić z roszczeniem do Sądu Powszechnego. 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Promocji wchodzi w życie dnia 16.04.2018 roku.  

2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora i na stronie 

https://intercars.com.pl/.  

3. Organizator nie pobiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników. 

 


