
Konkurs 

„Klimatyzacja i wentylacja NRF” 

Regulamin 

 

  1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW: 

 

a. Konkurs – akcja przeprowadzany przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. na rzecz Inter Cars S.A., której 

celem jest premiowanie zakupów klimatyzacji oraz wentylacji NRF znajdujących się w ofercie Inter Cars SA. 

 

b. Sieć Inter Cars SA – sieć sprzedaży zorganizowana przez Inter Cars SA. oraz filie Inter Cars SA.  

 

c. Filia Inter Cars SA – firma posiadająca aktualną umowę dystrybucyjną z Inter Cars SA i prowadząca sprzedaż 

na rzecz sieci Inter Cars.  

 

d. Uczestnik konkursu – każdy klient Organizatora Konkursu prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący 

zakupu Asortymentu konkursowego w punktach sprzedaży Organizatora Konkursu. 

 

f. Ranking – zestawienie Uczestników Konkursu utworzone na podstawie wartości zakupów wygenerowanych 

przez danego uczestnika w okresie trwania konkursu. 

 

h. Asortyment konkursowy – produkty z grupy klimatyzacja oraz wentylacja marki NRF dostępne w sieci 

sprzedaży Inter Cars S.A. sprzedawane w okresie trwania konkursu  

 

2. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Organizatorem konkursu jest Inter Cars S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 64, 02-903 

Warszawa, NIP: 118-14-52-946 (zwana dalej „Organizatorem Konkursu”). Konkurs będzie prowadzony pod 

nazwą „Klimatyzacja NRF” i ma charakter konkursu w sieci sprzedaży Inter Cars SA (zwany dalej „Konkursem”). 

Konkurs w imieniu i na rzecz Organizatora Konkursu przeprowadza Inter Cars Marketing Services sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Płowieckiej 57, 04-501 Warszawa, NIP: 701-02-61-527 (zwana dalej 

„Przeprowadzającym Konkurs”). 

 

3. CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

Konkurs trwa w okresie od dnia 01.05.2018 roku do dnia 30.06.2018 roku z możliwością przedłużenia przez 

Organizatora Konkursu. 

 

4. ZASADY  KONKURSU  

 

a. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych klientów  (zwanych dalej „Klient”). Na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie uczestnicy będą współzawodniczyli ze sobą w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu i 

zdobycia nagród opisanych poniżej. 

 

b. Platformą informacyjną w ramach Konkursu jest strona www.intercars.com.pl oraz IC Katalog Online , które są 

obsługiwane przez Prowadzącego Konkurs. 

 

c. Informacje o organizacji Konkursu i jego przebiegu będą emitowane (ogłaszane) za pośrednictwem środków 

masowego przekazu, w tym: 

- akcji mailingowej, 

- strony internetowej 

Wyniki i aktualna pozycja w rankingu konkursowym będzie aktualizowana codziennie, począwszy od 

03.05.2018. Wyniki będą widoczne w kafelku Promocje w IC Katalogu Online.  

 

d. Nagrody będą przyznawane zwycięzcom Konkursu zgodnie z zasadami ustalonymi poniżej. 

 

e. Asortyment konkursowy obejmuje wszystkie produkty NRF dostępne w sieci sprzedaży Inter Cars S.A. 

http://www.intercars.com.pl/


   

f. Uczestnikiem konkursu może być każdy klient zarejestrowany w systemie sprzedaży Organizatora konkursu i 

dokonujący zakupów sieci Inter Cars SA. 

        

j. Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wchodzą następujące osoby: 

- Przedstawiciel Przeprowadzającego Konkurs – Witold Siedlecki 

- Przedstawiciel Przeprowadzającego Konkurs – Patrycja Markowska 

 

k. Komisja Konkursowa nadzoruje zgodność wyłonienia zwycięzców zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 

l. Prace Komisji Konkursowej są niejawne. 

 

m. Przeprowadzający Konkurs wyłoni zwycięzców Konkursu do dnia 05.07.2018 roku. 

 

 

6. NAGRODY 

 

a. Nagrodami w konkursie są : 

• Za zajęcie miejsca od 1 do 3 nagrodą są bony ITAKA, o wartości zgodniej z poniższą gradacją : 

1. Miejsce : Bon Itaka o wartości 3000 zł 

2. Miejsce : Bon Itaka o wartości 2500 zł 

3. Miejsce : Bon Itaka o wartości 2000 zł  

 

• Za zajęcie miejsca od 4 do 15 nagrodą są bony hotelowe Connex o wartości 1000 zł  

• Za zajęcie miejsca od 16 do 25 nagrodą są zegarki Apart, do wyboru, zegarek damski Elixa (E093-L358) 

lub zegarek męski Bergstern (B006G033) 

• Za zajęcie miejsca od 26 do 45 nagrodą są zegarki Apart, do wyboru, zegarek damski Elixa (E115-L466) 

lub zegarek męski Timex (TW2R26800) 

• Za zajęcie miejsca od 46 do 55 nagrodą są zegarki Apart , do wyboru, zegarek damski Timex ( 

TW2R36200) lub zegarek męski Timex ( TW2R46200) 

 

b. Warunkiem otrzymania nagrody jest realizacja minimalnego progu zakupowego, tzw. „próg wejścia do gry”, 

który w zależności od nagrody wynosi :  

 

• Bony ITAKA : 35 000 zł netto 

• Bony hotelowe Connex : 18 000 zł netto 

• Zegarki Apart, do wyboru, zegarek damski Elixa (E093-L358) lub zegarek męski Bergstern (B006G033) 

: 15 000 zł netto  

• Zegarki Apart, do wyboru, zegarek damski Elixa (E115-L466) lub zegarek męski Timex (TW2R26800) : 

10 000 zł netto  

• Zegarki Apart , do wyboru, zegarek damski Timex ( TW2R36200) lub zegarek męski Timex ( 

TW2R46200) : 7000 zł netto 

 

c. 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 a przyznaje 

się dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą 11,11% wartości danej nagrody. Nagroda pieniężna nie będzie 

wypłacona Zwycięzcy. 

 

d. W przypadku określonym w punkcie 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. 

 

e. Jeżeli z mocy prawa Organizator Konkursu nie jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku 

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

 

f. Organizator nie przewiduje wymiany nagród na inne. 



 

g. Warunkiem otrzymania nagrody jest realizacja minimalnego progu zakupowego, zajęcie premiowanego miejsca 

oraz brak jakichkolwiek zaległości płatniczych wobec  Inter Cars S.A w dniu ogłoszenia wyników. 

 

    h. Ogłoszenie wyników konkursu i zamknięcie listy uczestników „Klimatyzacja NRF” nastąpi do 5.07.2018 roku. 

 

7. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU 

 

Do obowiązków Organizatora Konkursu zalicza się wszelkie czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności: 

 

a. Ogłoszenie Konkursu i przyrzeczenie dla Zwycięzców Konkursu nagród. 

b. Prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej Konkursu stosownie do pkt. 4 c powyżej. 

c. Pełnienie funkcji administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych Uczestników i wykorzystywanie danych 

osobowych Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu. 

d.  Nabycie nagród i przekazanie we własnym imieniu nagród Zwycięzcom Konkursu. 

e. Spełnienie obowiązków podatkowych wskazanych w pkt. 6 d powyżej. 

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA KONKURSU 

 

Odpowiedzialność Organizatora Konkursu wobec Uczestników z tytułu Konkursu w żadnym przypadku nie 

przekroczy wartości nagród określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

a. Reklamacje związane z udziałem w Konkursie można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 

Konkursu. 

 

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

 

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

 

d. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

a. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. 

 

b.  Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia na Stronie Internetowej. 

 

c. Organizator zastrzega możliwość odstąpienie od konkursu  bez podania przyczyny, podając odpowiednią 

informację na stronie głównej www.intercars.com.pl 

d. Organizator Konkursu informuje, iż podatek dochodowy od nagród otrzymanych przez Uczestników zostanie 

pobrany i przekazany właściwym organom podatkowym przez Organizatora Konkursu na podstawie deklaracji 

PIT-8AR, jeżeli z mocy prawa Organizator Konkursu jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego 10% 

podatku dochodowego od wartości przyznanych nagród. 

e. W przypadku sporów oraz jakichkolwiek kwestii nieobjętych niniejszym Regulaminem, wiążącą i ostateczną jest 

decyzja Organizatora Konkursu. 

 

http://www.intercars.com.pl/

