
 

 

REGULAMIN PROMOCJI „Zimowa promocja Michelin 2013” 
 
1. Organizator i czas trwania Promocji  
 
1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Zimowa promocja Michelin 2013”, zwanej dalej 
„Promocją” jest Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 80, 00-
175 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”. 
2. Promocja rozpocznie się w dniu 15 października 2013r. i będzie trwać do 15 grudnia 
2013r.  
3. Promocja odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
4. Prawo udziału w Promocji przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki 
określone Regulaminem. 
5. Regulamin Promocji - określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, prawa i 
obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników - jest wiążący dla 
Organizatora i Uczestników. 
6. Uczestnicy Promocji są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad 
zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez 
Uczestnika, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji. 
 
2. Uczestnicy Promocji 
 
1. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być pełnoletnia osoba 
fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmiotów 
współpracujących z Organizatorem przy organizacji i zarządzaniu Promocji, tj. dealerzy 
opon Michelin oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia i 
krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia. 
 
3. Zasady Promocji  
 
1. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik powinien spełnić jednocześnie poniższe 
warunki:  
a) W okresie trwania Promocji (od 15 października 2013r. do 15 grudnia 2013r. – decyduje 
data dowodu zakupu opon przez Uczestnika) dokonać zakupu co najmniej czterech sztuk 
nowych opon zimowych marki Michelin iskorzystać z dowolnej kombinacji usług z 
poniższej listy w wybranym  warsztacie (przez okres od 15 października 2013r. do 15 
grudnia 2013r. – decyduje data wykonania usługi montażu opon, zlecenia ich 
przechowywania lub wykonania diagnostyki i geometrii kół przez Uczestnika): 
- montaż opon, 
- przechowanie opon,  
- diagnostyka i geometria kół. 
b) Wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie 
www.zima2013.michelin.pl. 
c) Przesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze skanem dowodu 
potwierdzającego zakup co najmniej czterech sztuk nowych opon zimowych marki 
Michelin i skanem dowodu wykonania usługi montażu opon, zlecenia ich przechowywania 
lub diagnostyki i geometrii kół. 
d) Skan dokumentu potwierdzający zakup opon przez Uczestnika u dealera opon Michelin 
powinien zawierać jednoznaczną informację, że zakup dotyczył nowych opon zimowych 
marki Michelin.  
 



 

 

2. Zgłoszenia będą rejestrowane na stronie www.zima2013.michelin.pl od 15 października 
do  20 grudnia 2013r. Do tego dnia zgłoszenia będą przyjmowane na serwerze serwisu z 
formularzem rejestracyjnym.  
3. Organizator do dnia 04.01.2014r. zweryfikuje poprawność otrzymanych formularzy 
zgłoszeniowych, skanu dokumentów potwierdzających zakup nowych opon zimowych 
marki Michelin oraz skanu dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi montażu opon, 
zlecenia ich przechowywania lub diagnostyki i geometrii kół.  
4. Następnie Organizator prześle przelewem bankowym na numer konta wskazany przez 
Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym zwrot kwoty wykonania usługi montażu opon, 
zlecenia ich przechowywania lub diagnostyki i geometrii kół w wysokości nie wyższej 
jednak niż do 100 zł.brutto. 
5. Zwrot kwoty wykonania usługi montażu opon, zlecenia ich przechowywania lub 
diagnostyki i geometrii kół w wysokości nie wyższej jednak niż do 100 zł brutto będzie 
wysyłany przez Organizatora wyłącznie na numer konta podany przez Uczestnika w 
formularzu rejestracyjnym. 
6. Opony zakupione przez Uczestników w czasie trwania Promocji nie podlegają zwrotowi, 
za wyjątkiem zwrotów reklamacyjnych.  
7.Liczba dokonywanych zwrótów jest ograniczona w ilości 3300 sztuk. Decyduje data i 
godzina pierwszych  prawidłowo zgłoszonych rejestracji na serwerze. 
 
4.Reklamacje 
 
1. Reklamacje Uczestnika związane z Promocją winny być zgłaszane pisemnie na adres 
email: promocja-zima2013@publicis.pl, w terminie do dnia 15.10.2013r., nie później 
jednak niż w ciągu 14 dni od zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego 
przyczyną reklamacji (zwane dalej „Reklamacja”).  
2. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Reklamacja – „Zimowa 
promocja Michelin 2013” oraz zawierać: imię, nazwisko Uczestnika dokładny adres 
Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 
3. Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie wyżej wskazanego terminu nie 
wywołuje skutków prawnych. 
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej: „Komisją 
Reklamacyjną”). 
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w terminie 5 dni od dnia 
doręczenia reklamacji Organizatorowi.  
6. Uczestnik  zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Reklamacyjnej listem poleconym 
wysłanym na adres podany w reklamacji lub na adres poczty elektronicznej, z której 
została wysłana reklamacja w terminie najpóźniej 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  
7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.  
8. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń wobec Organizatora.  
 
5. Zasady przetwarzania danych osobowych 
 
1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, jak również 
do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 
2. Administratorem danych osobowych Uczestników zgromadzonych w czasie trwania 
Promocji jest Organizator. 
3. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane w bazie danych osobowych 
Organizatora „Baza Konkursy”, zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), wyłącznie w celach związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem Promocji oraz w celu wypłaty kwoty zwrotu wykonania 



 

 

usługi montażu opon, zlecenia ich przechowywania lub diagnostyki i geometrii kół w 
wysokości nie wyższej jednak niż do 100 zł. 
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, żądanie ich poprawiania lub 
usunięcia.  
 
 
6. Postanowienia ko ńcowe 
 
1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku 
podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika 
postanowień niniejszego Regulaminu. 
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane 
podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie 
Uczestników.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów 
trzecich, których następstwem są opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu 
Promocji.  
4. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestnika jest ograniczona do strat 
rzeczywistych, do wysokości równowartości nagród wskazanych w Regulaminie.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w tym w 
szczególności zmiany terminów prowadzenia Promocji. Z tego względu zaleca się 
uczestnikom stałe sprawdzanie komunikatów konkursowych publikowanych na 
www.zima2013.michelin.pl.  
6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Michelin Polska S.A. oraz na 
www.zima2013.michelin.pl. 
 


