REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Zawsze w drodze”
(dalej: „Akcja promocyjna”)

1. WARUNKI OGÓLNE
1.1 Organizatorem akcji promocyjnej „Zawsze w drodze” zwanego dalej „Akcja promocyjną”
jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37, 02-672,
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0000620760, REGON: 364631425, NIP:
PL 7010582154, o kapitale zakładowym 100 000,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2 Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca
1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i grach na automatach.
1.3 Akcja promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest przy
pomocy strony www o adresie http://hussarangels.com/czas/ zwanej dalej „stroną internetową”.
1.4 Udział uczestnika w akcji promocyjnej oznacza akceptację zasad akcji promocyjnej zawartych
w niniejszym Regulaminie.
1.5 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.
1.6 Czynności związane z obsługą Akcji promocyjnej wykonuje firma BJ Group Polska Sp. Z o. o.
sp. Komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Rajskich Ptaków 55a, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. stołecznego
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000642981, NIP: 951-242-12-29,
zwana dalej „Koordynatorem”.

2. CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ

2.1 Akcja promocyjna trwa od dnia 14.06.2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godziny
23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej
bądź przedłużenia czasu jej trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z
uszczerbkiem dla praw nabytych uczestników Akcji promocyjnej.

1

3. UCZESTNICTWO W AKCJI PROMOCYJNEJ
3.1 W Akcji promocyjnej mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej
„Uczestnicy”).
3.2 W Akcji promocyjnej mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne za wyjątkiem osób
zatrudnionych przez Koordynatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Przez członków
najbliższej rodziny rozumiemy osoby powinowate i spokrewnione do I stopnia
pokrewieństwa w linii prostej oraz bocznej włącznie.
3.3 Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny.
3.4 Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej, Uczestnik powinien prawidłowo wypełnić dane w
formularzu kontaktowym, zawartym na stronie http://hussarangels.com/czas/.
Dane wypełnione przez Uczestnika zgodnie z pkt 3.4. Regulaminu:
•

Powinny być prawdziwe;

•

Powinny zawierać dokładne dane: imię, adres mailowy, telefon

•

nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw
autorskich.

W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Organizator ma
prawo wykluczyć Uczestnika z Akcji promocyjnej i pozbawić ewentualnego prawa do nagrody
w Akcji promocyjnej.
3.5 W Akcji promocyjnej wezmą udział wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze.
W Akcji promocyjnej nie będą uwzględnione formularze niekompletne, nieczytelne,
niezrozumiałe lub nieprawidłowe.

4. NAGRODY
4.1 W Akcji promocyjnej zostały przewidziane następujące nagrody (dalej: „Nagrody”): 200
nagród w postaci jednorazowego, darmowego dojazdu do 50 km. do miejsca naprawy.

Wartość nagrody 135 zł/netto.
4.2 Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub Nagrodę innego
rodzaju.
4.3 Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród.
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4.4 Uczestnicy Akcji promocyjnej nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby
trzecie.

5. WYDAWANIE NAGRODY W AKCJI PROMOCYJNEJ
5.1 Jednemu Uczestnikowi Akcji promocyjnej może być przyznana jedna Nagroda.
5.2 Zdobywcy nagród zostaną wyłonieni do siedmiu dni od daty zakończenia Akcji promocyjnej.
5.3 Ilość nagród jest ograniczona i obowiązuje kolejność zgłoszeń – liczy się data wypełnienia
formularza.
5.4 Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej mailowo.
5.5 Laureat zobowiązany jest potwierdzić odebranie informacji o przyznaniu nagrody w ciągu
48h od wysłania informacji o wygranej, wysyłając Organizatorowi Akcji promocyjnej maila
potwierdzającego prawidłowość przesłanych danych.
5.6 Wiadomość potwierdzająca odbiór informacji o wygranej, powinna zawierać: hasło „Zawsze
w drodze” oraz imię i nazwisko laureata.
5.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikające z
braku jej odbioru przez Laureata. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz
Organizatora.
5.8 Organizator zastrzega, że Nagrody, które ulegną przepadkowi mogą być następnie, stosownie
do decyzji Organizatora, przyznane przez Komisję innym Uczestnikom wyłonionym
stosownie do postanowień poprzedzających.
5.9 W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia
warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba ta traci prawa do nagrody, a w
wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej
zwrotu. Osoba taka zobowiązana jest pokryć wszelkie straty, jakie poniesie Organizator w
związku z jej dyskwalifikacją. W takim wypadku po jej zwrocie Organizator może przyznać
nagrodę innemu, wybranemu przez siebie uczestnikowi Akcji promocyjnej.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1 Reklamacje co do przebiegu Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane pisemnie na adres:
Domaniewska 37, 02-672, Warszawa, w terminie do 14 dni roboczych od wyłonienia i
ogłoszenia laureatów Akcji promocyjnej (decyduje data stempla pocztowego – dzień
wysłania reklamacji na powyższy adres). Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie
nie wywołuje skutków prawnych, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej
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6.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji promocyjnej. Pisemna
reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Zawsze w drodze” oraz zawierać: imię,
nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
6.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji
Organizatorowi. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres
podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest Hussar Angels
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37, 02-672, Warszawa. Dane osobowe
(adres

email,

imię

i

nazwisko)

będą

przetwarzane

w

celach

związanych

z Akacją promocyjną, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji
promocyjnej, w tym wydania Nagród, sprawozdawczością podatkową i księgową oraz celach
marketingowych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania, oraz
żądania usunięcia tych danych. Administrator danych informuje, że podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
7.2 Dane Uczestników Akcji promocyjnej będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy
o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego
prawa.
8.2 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Akcji promocyjnej, włącznie z opłatą za
dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Akcji promocyjnej.
8.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych,
niepełnych lub nieprawdziwych danych, adresu e-mail lub numeru telefonu lub innych
danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród bądź
rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą.
8.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami
z komunikacją uczestników, bądź w jakikolwiek sposób wpływające na ostateczne wyniki
Akcji promocyjnej.
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8.5 Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane przez
właściwy rzeczowo sąd Warszawie. Właściwość miejsca sądu ustalana będzie wg adresu
biura Organizatora, który został wskazany w punkcie I podpunkt 1.
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