
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
„GWARANCJA EKSTRA” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w akcji promocyjnej „GWARANCJA 
EKSTRA” („Promocja”) i zasady jej przeprowadzenia. 

1.2. Organizatorem Promocji 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, NIP: 1181452946, REGON: 
014992887, numer rejestrowy BDO: 000012313, z kapitałem zakładowym wynoszącym 28 336 
200,00 zł, wpłaconym w całości („Organizator”). 

1.2.1. Dane kontaktowe Organizatora:  

1.2.2. tel: 801 80 20 20 

1.2.3. formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://intercars.pl/s/kontakt/ 

1.3. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikom, którzy spełnią wszystkie warunki określone w 
Regulaminie, na zasadach w nim przewidzianych, Nagrody w postaci ochrony gwarancyjnej na 
warunkach określonych w Regulaminie oraz w Załączniku 1 do Regulaminu. 

1.4. Promocja jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za pośrednictwem sklepu 
internetowego Organizatora dostępnego pod adresem https://intercars.pl/ („eSklep”) i infolinii 
Organizatora dostępnej pod numerem [33 472 32 60] („Infolinia”). Zasady działania eSklepu 
określa zamieszczony w nim regulamin.  

1.5. Promocja trwa w okresie od dnia 01.10.2020 r. do odwołania. 

1.6. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem wraz z 
Załącznikiem. 

 

2. WARUNKI PROMOCJI 
2.1. Uczestnikiem Promocji może być kupujący („Uczestnik” lub „Uczestnicy”), który w czasie 

trwania Promocji spełni następujące warunki promocji („Warunki promocji”):  
a) dokonanie przez Infolinię lub w eSklepie zamówienia z opcją dostawy do warsztatu i montażu  

(zamówienie przez Infolinię lub w ramach eSklepu - Dostawa do warsztatu wraz z montażem) w 
komplecie 4 sztuk opon letnich, zimowych albo całorocznych do samochodów osobowych albo 
4x4, w dowolnym rozmiarze, oznaczonych w eSklepie lub wskazanych przez Infolinię jako objęte 
Promocją; 

b) odbycie wizyty w warsztacie wskazanym na liście warsztatów znajdującej się w eSklepie,  
https://intercars.pl/filie/poi/?address=&workshop=on&service_id=&viewport=48.99%2C14.12
%2C54.84%2C24.15 i podtrzymanie zlecenia realizacji zamówienia zgodnie z zamówieniem; 

c) zapłacenie ceny za zakup oraz wynagrodzenia za usługę; 
d) zgłoszenia się w programie Promocji poprzez wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego 

na stronie https://intercars.pl/s/formularz-roczna-gwarancja/ w ciągu 30 dni od daty realizacji 
zamówienia. Formularz wymaga podania numeru zamówienia z eSklepu lub Infolinii, numeru i 
daty dokumentu zakupu z warsztatu oraz oświadczenia Uczestnika o dokonaniu zamówienia z 
opcją dostawy i montażu do warsztatu; 

e) poprawne uzupełnienie wymaganych formularzy poprzez Infolinię lub znajdujących się w 
eSklepie, w szczególności poprzez podanie wymaganych informacji niezbędnych do wzięcia 
udziału w Promocji; 

2.2. Uczestnik może wziąć udział w Promocji nieograniczoną ilość razy. 

2.3. Promocją objęte są opony oznaczone w eSklepie lub wskazanych przez Infolinię jako objęte 
Promocją oraz wyłącznie po spełnieniu Warunków promocji. W celu uniknięcia wątpliwości, z 



promocji wyłączone są opony do samochodów dostawczych oraz opon do off-road’u. Szczegółowa 
lista bieżników wyłączonych z promocji dostępna jest jako Załącznik 2 do Regulaminu. Promocją 
nie jest również objęty zakup opon (w tym oznaczonych w eSklepie lub wskazanych przez Infolinię 
jako objęte Promocją), w innej ścieżce niż wskazanej w Warunkach promocji. 
 

3. NAGRODY 

3.1. Uczestnikom, którzy w trakcie trwania promocji spełnią wszystkie Warunki promocji zgodnie z 
zasadami określonymi w Artykule 2 Regulaminu przysługiwać będzie nagroda („Nagroda”) w 
postaci objęcia opon zamówionych z opcją dostawy i montażu do warsztatu gwarancją, na 
zasadach wskazanych w Załączniku 1 do Regulaminu.  

3.2. Jeżeli z mocy prawa Organizator Promocji jest zobowiązany do poboru 10%  zryczałtowanego 
podatku dochodowego z tytułu przyznanej Uczestnikowi Nagrody, do każdej Nagrody 
wymienionej w punkcie 3.1 przyznaje się dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą 11,11% 
wartości danej nagrody. Nagroda pieniężna nie będzie wypłacona Uczestnikowi. 

3.3. W przypadku określonym w punkcie 3.2 Organizator Promocji jako płatnik zryczałtowanego 
podatku dochodowego, dokonuje poboru tego podatku od łącznej wartości Nagrody i nagrody 
pieniężnej, z przyznanej Uczestnikowi nagrody pieniężnej. 

3.4. Jeżeli z mocy prawa Organizator Promocji nie jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego 
podatku dochodowego z tytułu przyznanej Uczestnikowi Nagrody, nagrody pieniężnej nie 
przyznaje się. 

 
4. REKLAMACJE 
4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji wraz z uzasadnieniem, mogą być składane 

wyłącznie przez Uczestników w formie e-mailowej, na adres poczty elektronicznej Organizatora – 
kontaktmi@intercars.eu w czasie trwania Promocji oraz przez okres trwania Nagrody. Reklamacje, 
które wpłyną do Organizatora po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.  

4.2. Reklamacja, oprócz wskazania jej przyczyny, powinna zawierać dopisek: Reklamacja – Akcja 
Promocyjna „GWARANCJA EKSTRA” oraz imię i nazwisko składającego reklamację, nazwę 
Uczestnika, adres do korespondencji. 

4.3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż 
w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. 

4.4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailowo najpóźniej 
w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć z udziału w Promocji 
Uczestnika, którego działania w sposób rażący naruszają postanowienia Regulaminu. 

5.2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, w eSklepie. 

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod 
warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku 
Promocji. 

5.4. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 
jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 

5.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się regulamin eSklepu, przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych. 

Załącznik:  

1. Warunki Gwarancji. 
2. Lista bieżników.  



Załącznik 1 do Regulaminu akcji promocyjnej „GWARANCJA EKSTRA” 

WARUNKI GWARANCJI 

 

1. Podmiot udzielający gwarancji.  

Podmiotem udzielającym gwarancji 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, NIP: 1181452946, REGON: 014992887, numer rejestrowy 
BDO: 000012313, z kapitałem zakładowym wynoszącym 28 336 200,00 zł, wpłaconym w całości 
(„Gwarant”). 

2. Zakres gwarancji 
2.1. Gwarancja obejmuje uszkodzenia mechaniczne opon, które są objęte gwarancją, w szczególności:  

2.1.1. przebicie boku, barku lub bieżnika opony;  
2.1.2. uszkodzenie wewnętrznej warstwy uszczelniającej, spowodowane jazdą po nagłej 

utracie ciśnienia, tzw. spalenie opony;  
2.1.3. przerwanie osnowy  – wybrzuszenie na ścianie bocznej;  
2.1.4. nacięcie,  przecięcie  lub  uszkodzenie  opony uniemożliwiające dalsze jej użytkowanie 

(uszkodzenia odsłaniające konstrukcję opony - osnowę);  
2.1.5. uszkodzenie  powstałe   na  skutek  wypadku, uniemożliwiające dalsze użytkowanie 

opony. 
2.2. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia opon, w przypadku:  

2.2.1. eksploatacji opony niezgodnie z zaleceniami producenta lub w sposób inny niż 
odpowiadający  normalnemu korzystaniu z tego typu produktu; 

2.2.2. nieprawidłowego przechowywania opony, niezgodnie z zaleceniami producenta;  
2.2.3. użytkowania opony niezgodnie z jej przeznaczeniem lub parametrami technicznymi; 
2.2.4. nieprawidłowego  zużycia  opony;   
2.2.5. eksploatowania na niesprawnym technicznie samochodzie (nieprawidłowości  w  

układzie zawieszenia, hamulcowym,  kierowniczym,  itp.), czy przy nieprawidłowym  
ciśnieniu roboczym lub przeciążeniu opony; 

2.2.6. schodkowego zużycia  rzeźby  bieżnika  – wyząbkowaniem opony;  
2.2.7. granicznego zużycia rzeźby bieżnika (głębokość bieżnika poniżej 1,6 mm); 
2.2.8. wykorzystywania opony do sportów motorowych lub off-road’u; 
2.2.9. pożaru;  
2.2.10. naprawy opony przez Uczestnika we własnym zakresie; 
2.2.11. jeśli uszkodzenie opony miało miejsce poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 
2.2.12. aktów wandalizmu.  
2.2.13. jazda z nadmierną prędkością, nieprawidłowa technika jazdy a w szczególności 

gwałtownego hamowania, przyspieszania? 
2.2.14. zdarzenie komunikacyjne? 
2.2.15. umyślne działanie powodujące uszkodzenie opony (odłupanie, wyszarpanie gumy 

bieżnika)? 

W takim przypadku gwarancja w stosunku do opony wygasa. 

2.3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń o charakterze czysto estetycznym, które nie mają 
negatywnego wpływu na ich normalne funkcjonowanie.  
 

3. Czas trwania gwarancji.  

Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od dnia zakupu opon przez Uczestnika.  

4. Zasięg gwarancji.  

Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

5. Uznanie reklamacji.  
5.1. W przypadku wystąpienia uszkodzenia opony objętego gwarancją oraz pod warunkiem 

wypełnienia wszystkich warunków wymaganych do skorzystania z uprawnień w ramach 



gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do pokrycia 100 % kosztów naprawy uszkodzonej opony albo 
zwrotu ceny zakupu opony wskazanej w eSklepie w dniu zamówienia, obniżonej o kwotę 
odpowiadającą procentowemu stopniowi zużycia wadliwej opony, według własnego wyboru 
Gwaranta.  

5.2. W przypadku zwrotu ceny zakupu opony obniżonej o kwotę opowiadającą procentowemu 
stopniowi zużycia, Uczestnik dokona zwrotu uszkodzonej opony do obsługującego proces 
gwarancyjny warsztatu. 

5.3. Procentowy stopnień zużycia wadliwej opony wyliczany jest zgodnie z zasadami obowiązującymi  
w gwarancji jakościowej producenta opon. 

5.4. W celu uniknięcia wątpliwości, Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z obsługą serwisową 
opony, takich jak: montaż, demontaż, wyważenie, itp. Gwarancja nie obejmuje szkód lub kosztów 
wynikających z lub związanych z czasową niesprawnością pojazdu, utratą czasu, niewygodą oraz 
złożeniem reklamacji. 
 

6. Warunki skorzystania z Gwarancji. 

Warunkiem skorzystania z Gwarancji jest niezwłoczne, tj. nie później niż  w terminie 7 dni od momentu 
powstania uszkodzenia: 

6.1. zgłoszenie uszkodzenia opony poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny, odpowiednio na adres 
lub pod numerem wskazanym w mailu dostarczonym przez Gwaranta (mail przesłany po 
zarejestrowaniu zgłoszenia się w programie Promocji poprzez wypełnienia formularza 
zgłoszeniowego); 

6.2. dostarczenie na koszt własny uszkodzonej opony, wraz z dowodem zakupu, do warsztatu, który 
w dniu dostarczenia opony znajduje się na liście warsztatów dostępnej w eSklepie,  
https://intercars.pl/filie/poi/?address=&workshop=on&service_id=&viewport=48.99%2C14.12
%2C54.84%2C24.15 

6.3. wskazanie adresu email do przekazania informacji o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji; 
6.4. na żądanie przyjmującego reklamację lub Gwaranta — udostępnienie pojazdu. 

 
7. Rozpatrywanie roszczeń. 
7.1. Gwarant rozpatrzy prawidłowo zgłoszone reklamacje w terminie 7 dni oraz przekaże 

zgłaszającemu informację o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji, jak również w przypadku uznania 
reklamacji o sposobie zrealizowania uprawnień z gwarancji (pokrycie kosztów naprawy albo części 
ceny), drogą mailową na adres wskazany przez zgłaszającego. 

7.2. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji, nie przysługuje 
odwołanie do Gwaranta.  

7.3. Zgłaszający zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania opony na każde wezwanie Gwaranta, 
nie później niż kolejnego dnia od wezwania (w szczególności po przekazaniu informacji o 
nieuznaniu reklamacji, uznaniu reklamacji i wyborze sposobu realizacji gwarancji poprzez pokrycie 
części ceny, wykonaniu naprawy opony itd.) 
 

8. Dodatkowe warunki. 

Przedmiotowa gwarancja jest dodatkowa w stosunku do innych uprawnień związanych z zakupem opon 
(jeśli mają one zastosowanie), w szczególności gwarancji producenta. Gwarancja nie wyłącza, nie 
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

 

  



Załącznik 2 do Regulaminu akcji promocyjnej „GWARANCJA EKSTRA” 

LISTA BIEŻNIKÓW 

 

 


