
REGULAMIN 
AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Jedź na Open’er z oponami Firestone” 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Regulamin akcji konkursowej „Jedź na Open’er z oponami Firestone” (dalej „Akcja”) określa prawa i 
obowiązki uczestników konkursów organizowanych w ramach Akcji. 
1.2. Organizatorem i fundatorem nagród w Akcji jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 
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 0000008734, z kapitałem zakładowym w kwocie 28.336.200,00 zł, wpłaconym w całości i 
numerem NIP 1181452946 (dalej „Organizator”). 
1.3. Konkursy organizowane w ramach Akcji nie są grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o 
grach hazardowych. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu 
cywilnego. 
1.4. Akcja jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem witryny 
https://intercars.pl/s/konkurs-firestone-wygraj-bilety-na-openerfestival/ (dalej „Serwis”). 
1.5. Akcja trwa od dnia 01.04.2019 r., od godziny 00:01 do dnia 30.04.2019 r. do godziny 
23.59 (dalej „Czas Trwania Akcji”), wyłączając okres trwania ewentualnego postępowania reklamacyjnego.  
W przypadku niewyczerpania puli nagród w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, 
Organizator przewiduje możliwość stosownego wydłużenia Czasu Trwania Akcji na kolejny tydzień lub tygodnie. 
1.6. Poprzez przystąpienie do Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu określone  
w Regulaminie. 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI KONKURSOWEJ 
2.1. Uczestnikami poszczególnych konkursów, organizowanych w ramach Akcji (dalej „Uczestnicy” lub 
„Uczestnik”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, które w Czasie Trwania Akcji spełniły łączenie następujące warunki: 
a. za pośrednictwem strony internetowej https://intercars.pl/ (dalej „Sklep Inter Cars”) dokonały zakupu co 
najmniej czterech, dowolnego rodzaju, opon marki Firestone (dalej „Zakup”); 
b. zarejestrowały się w Konkursie, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2.3 Regulaminu; 
c. udzieliły odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego chcesz jechać na Open’er Festival?” 
2.2. Uczestnictwo w Akcji i poszczególnych konkursach jest dobrowolne. Do Akcji można przystąpić w każdym 
momencie jej trwania. 
2.3. W celu rejestracji w konkursie należy w Czasie Trwania Akcji prawidłowo wypełnić i wysłać formularz 
rejestracyjny dostępny w Serwisie (dalej „Zgłoszenie”), tj. podać imię i nazwisko, adres email, numer 
zamówienia opon Firestone uzyskany przy dokonaniu Zakupu, a także udzielić odpowiedzi na pytanie 
konkursowe, o którym mowa w pkt 3.8. i 3.9. Regulaminu. 
2.4. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do 
przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem konkursu, osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie 
konkursu, inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o charakterze 
cywilnoprawnym, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej 
rodziny, o których mowa wyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców 
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
3. ZASADY AKCJI I KONKURSÓW 
3.1. Jeden Zakup uprawnia Uczestnika do jednokrotnego uczestnictwa w konkursie przeprowadzanym 
w ramach Akcji. 
3.2. Wyboru zwycięzców oraz osób wyróżnionych dokonuje powołana przez Organizatora komisja ds. 
przeprowadzenia konkursu (dalej „Komisja Konkursowa”). 
4. NAGRODY 
4.1. W konkursie realizowanym w ramach Akcji Uczestnicy ubiegają się o nagrody rzeczowe: nagrodę główną  
w postaci podwójnego 4-dniowego karnetu wstępu na Open’er Festival 2019 (bez pola namiotowego) o 
wartości 1200,00 zł (dalej „Nagroda Główna”) oraz nagrody dodatkowe w postaci dodatkowego gadżetu marki 
Firestone – dmuchanego materaca w ilości sztuk dwie, których wartość nie przekracza kwoty 200 zł (dalej 
„Nagrody Dodatkowe”). 
4.2. Pula nagród w konkursie wynosi 6 zestawów, każdy z zestawu składa się z: Nagrody Głównej oraz Nagrody 
Dodatkowej. 
4.3. Organizator w konkursie wyłoni 6 Zwycięzców. 
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4.4. Organizator powiadomi Zwycięzcę o wygranej mailowo na adres podany w zgłoszeniu najpóźniej 
do dnia 10.05.2019 roku. 
4.5. Nagroda Główna jest powiększona o część pieniężną nagrody, równą wartości podatku dochodowego 
należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości 
10,00 % całości nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona 
odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego. 
4.6. Nagrody zostaną przesłane kurierem, na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika podczas 
dokonywania Zakupu w Sklep Inter Cars w terminie 21 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców konkursu. 
4.7. Uczestnikowi Akcji nie przysługuje prawo zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody 
rzeczowe. 
4.8. Organizator jest uprawniony do odmowy przesłania nagrody w przypadku skorzystania przez Uczestnika  
z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w wyniku której doszło do Zakupu uprawniającego do 
wzięcia udziału w konkursie. 
4.9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4.5. nagroda przepada na rzecz Organizatora. 
4.10. Jeżeli Uczestnik skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w wyniku której 
doszło do Zakupu uprawniającego do udziału w konkursie już po przesłaniu mu nagrody przez Organizatora, 
Uczestnik będzie zobowiązany do odesłania nagrody Organizatorowi w terminie 7 dni, od dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu albo od dnia doręczenia mu nagrody, w zależności od tego, które zdarzenie 
nastąpiło 
później. 
4.11. Do dnia nadania przesyłki Uczestnik może wskazać inny adres, niż ten o którym mowa w ust. 4.6., pod 
który ma zostać przesłana nagroda. 
4.12. Prośbę, o której mowa w ust. 4.8. powyżej należy skierować na adres email kontakt@intercars.pl . 
4.13. Doręczenie nagród możliwe jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
4.14. W przypadku niemożliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w 
szczególności niezaktualizowania danych niezbędnych do przekazania nagród, braku możliwości 
skontaktowania się ze zwycięzcą, lub braku możliwości doręczenia nagrody, nagroda przepada na rzecz 
Organizatora. 
5. REKLAMACJA 
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu wraz z uzasadnieniem, mogą być składane przez 
Uczestników wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na adres 
Organizatora przez Czas Trwania Akcji. 
5.2. Reklamacja oprócz wskazania jej przyczyny, powinna zawierać dopisek na kopercie: „Reklamacja – „Jedź na 
Open’er z oponami Firestone” oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji i podpis reklamującego. 
5.3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w 
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
6. DANE OSOBOWE 
6.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe osób fizycznych biorących udział w 
niniejszej Akcji promocyjnej przetwarzane są wyłącznie w związku z jej realizacją oraz wydaniem Nagród. 
6.2. Administrator przetwarza informacje dotyczące Uczestników, w tym informacje mające charakter danych 
osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz 
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze 
zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń. 
6.3. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, 
przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. 
6.4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w konkursie Uczestnika (w 
tym odmówić mu przyznania nagrody), który nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. 
7.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
sklep.intercars.com.pl. 
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że 
wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Akcji. 
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7.4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w 
szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. 


