
Regulamin promocji 
„Dwudziesta naprawa gratis” 

(„Regulamin”) 

1. WYJAŚNIENIE POJĘĆ 
1.1.Promocja - akcja promocyjna „Dwudziesta naprawa gratis” przeprowadzana przez 

Organizatora, której celem jest premiowanie usług świadczonych przez Organizatora 
skierowana do wybranych Klientów. 

1.2. Organizator –  Inter Cars Fleet Services sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 
02-903 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: 0000803000, z kapitałem zakładowym 
1.000.000 zł, NIP: 5213876061, REGON: 384329219 

1.3.Klient – kontrahent handlowy z którym Organizator ma zawarta Umowę Flotową, do którego 
skierowana jest Promocja, zgodnie z pkt 2.1, z zastrzeżeniem zdania kolejnego.  Wyłączeniu z 
Promocji podlegają konsumenci oraz kontrahenci, którzy zawarli Umowę Flotową w wyniku 
przeprowadzonego postępowania przetargowego (również gdy postępowanie nie było 
przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 

1.4.Umowa Flotowa – umowa o świadczenie przez Organizatora na rzecz Klienta usług związanych 
z zarządzaniem, kompleksową organizacją i  prowadzeniem programu obsługi serwisowej i 
administracyjnej floty pojazdów Klienta. 

1.5.Uczestnik – Klient Inter Cars Fleet Services sp. z o.o., który spełnił warunki wzięcia udziału w 
Promocji. 

1.6.Katalog Online – internetowa platforma Organizatora. 
1.7.Naprawa – oznacza usługę naprawy mechanicznej świadczonej przez Organizatora, polegającą 

na kompleksowej obsłudze serwisowej pojazdu, niebędącej wynikiem kolizji, szkody 
komunikacyjnej ani innego zdarzenia ubezpieczeniowego, niebędącej również usługą związaną 
z uszkodzeniami karoserii pojazdów. 

1.8.  Firma konkurencyjna – hurtowy dystrybutor części zamiennych do pojazdów osobowych i 
użytkowych; podmiot świadczący usługi związane z zarządzaniem, kompleksową organizacją i 
prowadzeniem programu obsługi serwisowej i administracyjnej floty pojazdów. 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
2.1. Promocja skierowana jest wyłącznie do nowych Klientów, tj. Klientów, którzy zawarli z 

Organizatorem Umowę Flotową w czasie obowiązywania Promocji lub nie wcześniej niż [•] 
przed dniem rozpoczęcia obowiązywania Promocji. 

2.2.Wszelkich czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, poza 
czynnościami wyraźnie zastrzeżonymi w Regulaminie dla innych podmiotów, dokonywać będzie 
Komisja Promocyjna w składzie: 
Adam Karpiński, Marcin Podleś. 

2.3.Warunkiem wzięcia udziału w Promocji i uzyskania przez Klienta statusu Uczestnika jest 
akceptacja Regulaminu, znajdującego się pod adresem flota.intercars.com.pl i wypełnienie 
formularza rejestracyjnego otrzymanego drogą mailową poprzez podanie pełnych, aktualnych i 
poprawnych danych, w tym danych osobowych i kontaktowych. Prawidłowe wypełnienie i 
aktualizowanie danych obciąża Uczestnika.  

2.4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania błędnych, niepełnych 
lub nieaktualnych danych osobowych i kontaktowych przez Uczestnika. 

     2.5   Promocja obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. ZASADY PROMOCJI i NAGRODA 
3.1. Promocja trwa od 1.04.2020 r. Do 31.12.2020  r. 
3.2.W przypadku wykonania, na podstawie wiążącej Uczestnika Umowy Flotowej, 20 Napraw w 

miesiącu kalendarzowym trwania Promocji, Uczestnik otrzyma rabat w wysokości 
odpowiadającej średniemu wynagrodzeniu za wykonanie jednej Naprawy (należnemu 
Organizatorowi na podstawie Umowy Flotowej) w tym miesiącu („Nagroda” lub „Rabat”). 
Naprawę uznaje się za wykonaną w tym miesiącu, w którym nastąpiło jej zakończenie 
potwierdzone protokołem odbioru pojazdu. Oddanie pojazdu do Naprawy zakończone jego 
odbiorem traktowane jest jako jedna Naprawa, nienależnie od ilości świadczonych wobec 
pojazdu usług. W przypadku wykonania wielokrotności 20 Napraw w danym miesiącu 
kalendarzowym trwania Promocji, Uczestnik otrzyma analogiczną wielokrotność Nagród.  



Dla uniknięcia wątpliwości średnie wynagrodzenie za wykonanie Naprawy zostanie 
skalkulowane wyłącznie na podstawie wynagrodzenia należnego Organizatorowi za wykonanie 
wszystkich Napraw w danym miesiącu, z wyłączeniem cen części użytych do ich wykonania. 

3.3.Rabat zostanie udzielony poprzez korektę faktury obejmującej wynagrodzenie Organizatora za 
wykonanie Napraw, będących podstawą do naliczenia Rabatu w terminie 14 dni. Dla uniknięcia 
wątpliwości jeżeli wynagrodzenie Organizatora, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
będzie należne na podstawie większej niż jednej faktury, Organizator dokona korekty jednej, 
wybranej przez siebie faktury. 

3.4.Warunkiem otrzymania Nagrody jest uregulowanie wszelkich wymagalnych należności 
płatniczych wobec Organizatora do dnia otrzymania Nagrody.  

3.5. Istnienie niezapłaconych, wymagalnych należności wobec Organizatora lub nieterminowe 
płatności wobec Organizatora może spowodować wykluczenie Uczestnika z udziału w Promocji 
oraz nieprzyznanie mu Nagrody.  

3.6.Nagroda nie podlega wymianie na pieniądze lub inne przedmioty. 
3.7.Nagroda nie może być przekazana osobom trzecim, a w szczególności pracownikom 

Organizatora (bez względu na podstawę zatrudnienia) lub pracownikom Firm Konkurencyjnych 
(bez względu na podstawę zatrudnienia). 

4. REKLAMACJE I ROSZCZENIA UCZESTNIKÓW  
4.1.Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 

10dni roboczych od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje doręczone po tym terminie nie 
będą rozpatrywane. Dla uniknięcia wątpliwości niniejszej procedury reklamacyjnej nie stosuje 
się w celu dokonania reklamacji wykonanej Naprawy. 

4.2. Reklamacje, o których mowa w pkt 5.1 powyżej należy zgłaszać pisemnie, pod rygorem 
bezskuteczności, na adres korespondencyjny reklamacje.flota@icfs.pl z dopiskiem „Promocja 
Dwudziesta naprawa gratis”. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data 
dostarczenia reklamacji na wskazany adres korespondencyjny. 

4.3.Reklamacja powinna zawierać imię i 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. 

4.4.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnej 
reklamacji na adres korespondencyjny wskazany w pkt 5.2. powyżej. Decyzje podjęte przez 
Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, ich wydanie oznacza zamknięcie 
ścieżki reklamacyjnej u Organizatora. Informacje o sposobie rozpatrzenia zostaną przekazane 
na adres wskazany przez zgłaszającego reklamację. 

4.5. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
5.1.Obowiązki Organizatora wynikające z Regulaminu powstają po oświadczeniu przez Uczestnika, 

że przystępuje do Promocji na warunkach w niej przewidzianych, akceptując tym samym 
ofertę Organizatora poprzez przesłanie formularza rejestracyjnego, o którym mowa w pkt 2.3 
powyżej. 

5.2.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z uczestnictwa w Promocji, jeżeli 
Uczestnik w rażący sposób naruszy zasady opisane w niniejszym Regulaminie lub w przypadkach 
nieobjętych Regulaminem, a w znaczącym stopniu godzących w interes lub wizerunek 
Organizatora. 

5.3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym zmiany specyfikacji nagród 
określonych w punkcie 4 Regulaminu, a także do odwołania Promocji, w każdym czasie bez 
podania przyczyny. Uczestnikom nie przysługują w takich przypadkach żadne roszczenia. 


