
 
Regulamin promocji serwisu  

 
§ 1 Postanowienia ogólne  
 

1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady promocji serwisowej zwaną dalej „promocją”.  
2. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa.  
3. Regulamin Konkursu udostępniony jest wszystkim zainteresowanym w serwisie internetowym www. bmw-mcars.pl w 

siedzibie Organizatora oraz w miejscu organizacji Wydarzenia, o którym mowa w §2 ust. 3 oraz ust. 4 niniejszego 
Regulaminu.   

4. Organizatorem Pomocji jest M-Cars sp. z o.o. z siedzibą w Kraków – Libertów  przy ul. Góra Libertowska 14 wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa pod numerem KRS: 0000398171 
REGON: REGON 122420443 , NIP: NIP : 9442241550, zwany dalej „Organizatorem”.  

5. Wszelką korespondencję związaną z Konkursem należy kierować na adres BMW M-Cars, ul. J. Conrada 20, 31-357 
Kraków.  

6. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu 
Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (DZ. U. 2015. 612 – j.t.). 

 
§ 2 Uczestnictwo w konkursie  
 

1. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne  
2. Uczestnik przystępując do promocji akceptuje tym samym postanowienia niniejszego Regulaminu.  
3. Uczestnikiem promocji  może być każda osoba fizyczna, która wyraża chęć na uczestnictwo w promocji oraz spełnia 

następujące warunki: 
a. ma powyżej 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
b. ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

c. w terminie do dnia 30 czerwca dokona napraw serwisowych na kwotę nie niższą niż 1000 zł netto  
 

dalej jako „Uczestnik promocji” lub „Uczestnicy promocji”. 
 

4. Promocja, o której mowa w ust. 3 powyżej odbędzie się w następującej lokalizacji: 

Kraków,– w dniach _27.04.2017______- 30 czerwca 2017_________[data] r.; 

dalej jako „Promocja”. 
 
 

5. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania vouchera, 
nie można przenosić na inne osoby i podmioty.  

 
§ 3 Termin 
 

1. Promocja rozpoczyna się dnia 27.04.2017] o godz. 09:00 i trwa do dnia ____30.06.2017______[data] do godz. 
18:00.Organizator zastrzega sobie zakończenie promocji w terminie wcześniejszym niż podany bez podania przyczyny. 

 
§ 4 Zasady Promocji 
 

1. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik promocji musi dokonać płatnej naprawy serwisowej  ( z wyłączeniem naprawy 
gwarancyjnej, naprawy z pakietów BMW, naprawy blacharsko-lakierniczej, naprawy na koszt dealera M-Cars) w 
autoryzowanym serwisie BMW M-Cars, ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków, według poniższych progów, za którą 
otrzymuje voucher załącznik   nr 1 o konkretnej wartościach, uzależnionej od wartości faktury. 
Naprawa 1000 -1999 zł netto – voucher o wartości 100 zł brutto 
Naprawa 2000 -2999 zł netto – voucher o wartości 200 zł brutto 
Naprawa 3000 -3999 zł netto – voucher o wartości 300 zł brutto 
Naprawa 4000 -4999 zł netto – voucher o wartości 400 zł brutto 
Naprawa 5000 -5999 zł netto – voucher o wartości 500 zł brutto 
Naprawa od 6000 zł  netto – voucher o wartości 600 zł brutto 

 
2. Kwoty za naprawy serwisowe nie sumują się.  
3. Realizacja vouchera musi nastąpić w dniu płatności za fakturę serwisową, do której zostanie wydany voucher.  
4. Voucher należy zrealizować w sklepie BMW M-Cars, ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków.  
5. Voucher można wymienić na wskazane w wykazie akcesoria, produkty BMW dostępne w sklepie BMW M-Cars, ul. 

Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków.  
6. Voucher nie podlega wymianie na usługi, spieniężeniu. 
7. Voucher jest jednorazowy.  
8. Uczestnik promocji musi zrealizować voucher na produkt/produkty o wartości większej niż wartość vouchera. 
9. Uczestnik promocji realizując voucher na produkt droższy niż wartość vouchera pokrywa pełną różnicę do kwoty 

wartości produktów. 
10. Vouchery nie sumują się.  
11. W razie nieprawidłowości  uzasadniających przypuszczenie, że doszło do naruszenia systemu promocyjnego, 

opisanego w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Promocji.  
 



 
 
 
 
 
 
§ 8 Odpowiedzialność Organizatora  
 

1. Organizator przy realizacji Promocji nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej lub nieprawidłowości 
związane z działaniem osób trzecich.  

 
 
§ 9 Postanowienia końcowe  
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia promocji w przypadku wystąpienia okoliczności, 
za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Zgłoszenie się do Konkursu jest 
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w trakcie trwania Promocji, Organizator może dokonać zmiany 
treści Regulaminu oraz warunków Promocji. 

4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane przez sąd 
powszechny w Warszawie.  

 

 

 


