
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„24H AUTO ASSISTANCE” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w akcji promocyjnej „24H AUTO 

ASSISTANCE” („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”). 

1.3. Ubezpieczycielem jest InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance 

Group z siedzibą w Warszawie, 00-668, ul. Stanisława Noakowskiego 22, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000054136, NIP: 526-00-38-806, REGON: 010644132, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 

137 640 100 zł, opłacony w całości („Ubezpieczyciel”). 

1.4. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikom, którzy spełnią wszystkie warunki określone w 
Regulaminie, na zasadach w nim przewidzianych, Nagrody uprawniającej do uzyskania od 

Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w Załączniku 1 do 

Regulaminu. 

1.5. Promocja jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 

1.5.1. za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora dostępnego pod adresem 

https://intercars.pl/ („eSklep”). Zasady działania eSklepu określa zamieszczony 

w nim regulamin; oraz  

1.5.2. za pośrednictwem serwisu internetowego Organizatora dostępnego pod adresem 

https://motointegrator.com/pl/pl/ („eSerwis”). Zasady działania eSerwisu 

określa zamieszczony w nim regulamin;   

1.6. Promocja trwa w okresie od dnia 27.06.2019 r. do odwołania. 

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

i akceptuje jego treść. 

 

2. WARUNKI PROMOCJI 

2.1. Uczestnikiem Promocji może być kupujący będący osobą fizyczną, osobą prawną oraz jednostką 

organizacyjną niebędącą osobą prawną, posiadający/użytkując łącznie nie więcej niż 9 
samochodów osobowych, których wiek nie przekracza 15 lat eksploatacji („Uczestnik” lub 

„Uczestnicy”), który w czasie trwania Promocji spełni warunki promocji („Warunki promocji”), 

tj. spełni ogólne warunki promocji oraz warunki promocji określone w punkcie 2.1.2. („Ścieżka 

I”) lub warunki promocji określone w punkcie 2.1.3. („Ścieżka II”). 

2.1.1. Ogólne warunki promocji: 

a) wyrażenie zgody na prowadzenie wszelkiej korespondencji z Uczestnikiem, dokonywanie wszelkich 

doręczeń, w tym przede wszystkim przekazanie informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w formie 

elektronicznej; 

b) poprawne uzupełnienie wymaganych formularzy znajdujących się w eSklepie lub eSerwisie, w 
szczególności poprzez podanie wymaganych informacji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych wskazanych w ww. formularzach;  

c) posiadanie aktywnego konta kierowcy w Strefie Kierowcy w eSerwisie; 

https://intercars.pl/
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d) aktywowanie promocji poprzez wpisanie kodu promocji na odpowiedniej podstronie w Strefie 

Kierowcy w eSerwisie; 

e) wskazanie do objęcia ubezpieczeniem samochodu osobowego, którego wiek nie przekracza 15 lat 

eksploatacji. 

2.1.2. Warunki promocji w ramach Ścieżki I: 

a) dokonanie w eSklepie zakupu 4 opon lub akumulatora z opcją dostawy i montażu tych rzeczy do 

warsztatu (zamówienie w ramach eSklepu opon lub akumulatorów - Dostawa do warsztatu wraz z 
montażem); 

b) odbycie wizyty w warsztacie i podtrzymanie zlecenia realizacji zamówienia zgodnie z zamówieniem; 

c) zapłacenie ceny za zakup oraz wynagrodzenia za usługę. 

2.1.3. Warunki promocji w ramach Ścieżki II: 

a) dokonanie za pośrednictwem eSerwisu w ramach jednej transakcji zamówienia wizyty w warsztacie 
poprzez wypełnienie formularza „Umów Wizytę” (tj. zlecenie Organizatorowi za pośrednictwem 

eSerwisu umawianie spotkania w lokalu warsztatu) na wykonanie usług lub zakup części o łącznej 

wartości przekraczającej kwotę 300 (trzysta) złotych brutto; 

b) odbycie wizyty w warsztacie i podtrzymanie zlecenia realizacji zamówienia zgodnie z zamówieniem 

złożonym w formularzu; 

c) dokonanie zapłaty wynagrodzenia za realizację usług oraz ceny za zakup. 

2.2. Uczestnik może wziąć udział w Promocji nie więcej niż 9 razy, przy czym zobowiązany jest wskazać 
inny samochód osobowy do objęcia ochroną ubezpieczeniową za każdym razem, kiedy weźmie 

udział w promocji. 

2.3. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, 

której realizacja stanowi warunek promocji, w tym przede wszystkim w przypadku odstąpienia od 

umowy zakupu opon lub akumulatorów lub umowy świadczenia usług z warsztatem. W takim 
przypadku, Ubezpieczyciel jest uprawniony do zaprzestania udzielania ochrony ubezpieczeniowej 

wynikającej z Nagrody od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.   

 

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 Uczestnika ochroną ubezpieczeniową AutoAssistance na zasadach określonych w 
Załączniku 1 do Regulaminu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem 

(ubezpieczającym) a Ubezpieczycielem. Uczestnik nie ponosi ciężaru finansowego składki 
ubezpieczeniowej. 

3.2. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że nie jest podmiotem udzielającym ochrony 

ubezpieczeniowej i nie zaciąga żadnych zobowiązań wobec Uczestnika w przypadku wystąpienia 
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, a Nagroda polega na objęciu ochroną 

ubezpieczeniową przez Ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia grupowego w zakresie 
ubezpieczenia AutoAssistance zgodnie z umową zawartą pomiędzy Organizatorem 

(ubezpieczającym) a Ubezpieczycielem, przy czym warunki ochrony ubezpieczeniowej, jej zakres, 

zasady i informacje na temat ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z Nagrody wskazane są w 
Załączniku 1 do Regulaminu.  

3.3. Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie przez okres 12 miesięcy i rozpocznie się w dniu 
wskazanym na certyfikacie wystawianym przez Organizatora przypadającym nie później niż w 

terminie 7 dni od spełniania przez Uczestnika ostatniego z Warunków Promocji.  

 

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 ochrony 
ubezpieczeniowej wynikającej z Nagród. 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 „24H AUTO ASSISTANCE” 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.  

4.5. Reklamacje nie mogą dotyczyć wykonywania świadczeń przez Ubezpieczyciela w ramach 

Ubezpieczenia. Reklamacje dotyczące wykonywania zobowiązań wynikających z ochrony 

ubezpieczeniowej powinny zostać kierowane wyłącznie bezpośrednio do Ubezpieczyciela.  

 

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 oraz eSerwisie. 

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. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie przez Ubezpieczyciela zobowiązań 
wynikających z ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną 

ubezpieczeniową Uczestnik powinien kontaktować się wyłącznie z Ubezpieczycielem. Ubezpieczyciel 

nie ponosi odpowiedzialności za warunki Promocji i treść Regulaminu ustalone przez Organizatora. 

5.6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się regulamin eSklepu, eSerwisu, przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

 

Załącznik:  

1. Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych wraz z Postanowieniami Dodatkowymi  

i Odmiennymi. 


