REGULAMIN AKCJI „WALENTYNKOWY VOUCHER”
I.

Postanowienia ogólne
1.1 Akcja „Walentynkowy Voucher” organizowana jest podczas ekspozycji Salonu Mobilnego
należącego do firmy Jaszpol.
1.2 Ekspozycja Salonu Mobilnego odbędzie się w dniach 11 - 19 luty 2017 r. na terenie Centrum
Handlowego M1 w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 27/29.
1.3 Organizatorem akcji „Walentynkowy voucher” jest JASZPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu
ul. Łódzkiej 28 , posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7321988154 a
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS
0000177740.
1.4 Regulamin akcji „Walentynkowy voucher” zamieszczony jest na stronie internetowej pod
adresem: www.jaszpol.pl oraz dostępny będzie w salonie mobilnym należącym do JASZPOL
sp. z o.o. , którego ekspozycja odbędzie się w dniach 11-19 luty 2017r. na terenie CH M1 w
Łodzi.

II.

Warunki uczestnictwa w akcji „Walentynkowy voucher”
2.1 W akcji „Walentynkowy voucher” mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania lub
siedzibę prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz
Spółki prawa handlowego mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie
są w upadłości bądź likwidacji, spełniają łącznie wszystkie warunki regulaminu.
2.2 Voucher zostanie wydany klientowi, który otrzymał ofertę handlową od Doradcy
Handlowego na terenie Mobilnego Salonu w M1
2.3 „Walentynkowy voucher” może zostać wykorzystany tylko i wyłącznie podczas zamówienia
nowego samochodu marki Renault w terminie do 28 lutego 2017r.
2.4 Żeby skorzystać z „Walentynkowego vouchera” należy:
podpisać zamówienie na terenie Mobilnego Salonu w terminie jego ekspozycji czyli 11-19
luty 2017r.
lub
okazać Sprzedawcy ofertę handlową wraz z dołączonym do niej „Walentynkowym
voucherem” i podpisać zamówienie w terminie do 28 lutego 2017r.
2.5 „Walentynkowy voucher” może być wykorzystany tylko i wyłącznie na oryginalne akcesoria
z katalogu Renault. Voucher uprawnia do rabatu na oryginalne akcesoria Renault w
wysokości 500 zł brutto przy zakupie nowego samochodu marki Renault.
2.6 „Walentynkowy voucher” zostanie zrealizowany w momencie odbioru samochodu.

IV. Reklamacje
4.1 Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia akcji „Walentynkowy voucher” oraz jego
przebiegu Uczestnik może składać w formie pisemnej z dopiskiem „REKLAMACJA AKCJA
Walentynkowy voucher” na adres:

JASZPOL sp. z o.o. w Łodzi, ul. Brukowa 2 lub w

recepcji salonów samochodowych należących do sieci JASZPOL sp. z o.o.
4.2 Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w trakcie trwania akcji nie później niż do dnia
28.02.2017r.
4.3 Reklamacja

powinna

zawierać:

imię

i

nazwisko

Uczestnika

wraz

z

adresem

korespondencyjnym, jak również zawierać opis i wskazanie przyczyny jej złożenia.
4.4 Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Organizator
powiadomi o decyzji podjętej w wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres
wskazany przez Uczestnika.
4.5 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

V. Zgoda uczestnika
5.1 Uczestnik akcji „Walentynkowy voucher” wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
jego danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
akcji. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.) w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji, w tym postępowania
reklamacyjnego. Uczestnik wyraża także wolę i chęć otrzymywania drogą elektroniczną
materiałów handlowych lub usługach organizatora. Administratorem danych osobowych
przetwarzanych na potrzeby akcji jest: JASZPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu ul. Łódzkiej
28 , posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7321988154 a wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000177740.
Uczestnikowi udostępniającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Uczestnikowi akcji przysługuje prawo do żądania zaprzestania
przetwarzania jego danych osobowych.
VI. Postanowienia końcowe
6.1 W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

6.2 Wszystkie treści dot. Akcji „Walentynkowy voucher” zawarte w materiałach reklamowych
mają charakter wyłącznie informacyjny.

