
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Kup opony Vredestein 17+ i odbierz bon na 100 zł do Empiku!” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w akcji promocyjnej „Kup opony 

Vredestein 17+ i odbierz bon na 100 zł do Empiku!” („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. Promocja jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sklepu 

internetowego Organizatora dostępnego pod adresem https://intercars.pl/s/lp-vredestein-empik/  
(„eSklep”). Zasady działania eSklepu określa zamieszczony w nim regulamin. 

1.4. Promocja trwa w okresie od dnia 08.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

1.5. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego 

treść. 

 

2. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

2.1. Uczestnikiem Promocji może być kupujący, który w czasie trwania Promocji w ramach jednej 

transakcji dokona w eSklepie zakupu 4 opon marki Vredestein o średnicy 17 cali albo większej 

(„Uczestnik” lub „Uczestnicy”). Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy. 

2.2. Dla Uczestników, którzy w czasie trwania Promocji dokonają zakupu w eSklepie w sposób 
określony w ust. 2.1. powyżej Organizator przewidział możliwość otrzymania kodu rabatowego o 

wartości 100 złotych brutto do wykorzystania do dnia 29.10.2019 r. w ramach sklepu 

internetowego pod adresem https://www.empik.com/ należącego do partnera Organizatora – 
spółki Empik S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 116/122, 00-017 Warszawa, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, z kapitałem 
zakładowym wynoszącym 275 388 578 zł, wpłaconym w całości („Partner”) lub w aplikacji 

mobilnej Partnera. Szczegółowe zasady dotyczące skorzystania z kodu rabatowego oraz zawarcia 

umowy sprzedaży zostały zamieszczone pod adresem https://www.empik.com/. 

2.3. Kod rabatowy, o którym mowa w ust. 2.2. powyżej zostanie wysłany Uczestnikowi na adres e-

mail wskazany przy składaniu zamówienia w eSklepie w ciągu 72 godzin od otrzymania e-

mailowego potwierdzenia o przyjęciu zamówienia do realizacji.  

2.4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zamiany kodu, o którym mowa w ust. 2.2. na jego ekwiwalent 

pieniężny lub rzeczowy. 

2.5. Promocja może łączyć się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora w tym samym 

czasie. Wzięcie udziału w Promocji nie wyklucza możliwości skorzystania z innej akcji promocyjnej 

w ramach tego samego zamówienia. 

 

3. REKLAMACJE 

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji wraz z uzasadnieniem, mogą być składane 

wyłącznie przez Uczestników w formie e-mailowej, na adres poczty elektronicznej Organizatora - 

kontakt@sklep.intercars.com.pl w czasie trwania Promocji oraz przez okres 7 dni po jej 

zakończeniu. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po upływie wskazanego terminu nie będą 

rozpatrywane.  
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3.2. Reklamacja, oprócz wskazania jej przyczyny, powinna zawierać dopisek: Reklamacja – Akcja 
Promocyjna „Kup opony Vredestein 17+ i odbierz bon na 100 zł do Empiku!” oraz imię i nazwisko 

składającego reklamację, nazwę Uczestnika, adres do korespondencji. 

3.3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż 

w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. 

3.4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailowo najpóźniej 

w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć z udziału w Promocji 

Uczestnika, którego działania w sposób rażący naruszają postanowienia Regulaminu. 

4.2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie eSklepu https://intercars.pl/s/lp-
vredestein-empik/. 

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod 

warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku 

Promocji. 

4.4. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 

jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 

4.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się regulamin eSklepu, przepisy prawa 

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