
REGULAMIN PROMOCJI "Poleć nasz warsztat" 

Firmy E-AUTOKLIMA 
 Tekst jednolity  

obowiązuje od 1-06-2017 r.  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Promocja trwa od 01.06.2017 do 31.08.2017 

1. Regulamin promocji " Poleć nasz warsztat" (zwany dalej “Regulaminem”), jest dokumentem 
zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Programie oraz zasady obowiązujące pomiędzy 
Uczestnikiem promocji, a  firmą E-autoklima (zwanym dalej również „Organizatorem”) 

2. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich promocja 
zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe 
mają jedynie charakter pomocniczy. 

3. Akcja promocyjna - dotyczy  wszystkich klientów, tj. osób prywatnych jaki i firm . 
4. Promocji podlega tylko i wyłącznie kompleksowy przegląd układu klimatyzacji samochodowej ( nabicie, 

dezynfekcja , wymiana filtra kabinowego), wszelkie pozostałe czynności lub naprawy nie  będą 
zaliczane do punktacji. 

5. Punkty naliczane są  jeden do jednego czyli: jeden złoty równa się jeden punkt. 
6. Akcja „Poleć nasz  warsztat ” jest akcją promocyjną, polegającą na  : Przekazaniu poszczególnych 

kuponów zaprzyjaźnionym osobom. Jeśli Twój znajomy przyjedzie do nas zrobić kompleksowy przegląd 
układu klimatyzacji i przekaże otrzymany od Ciebie kupon, dopiszemy na Twoje konto odpowiednią 
liczbę punktów. Po zebraniu odpowiedniej puli masz prawo wyboru jednej z widniejącej na ulotce 
nagrody.  Na Twojego znajomego też będzie czekał upominek i również otrzyma od nas identyczną 
książeczkę, która upoważnia do wzięcia udziału w promocji głównej. 

7. Kupon dostarczony do warsztatu otrzymany od zaprzyjaźnionej osoby musi posiadać wpisany numer 
tel. osoby polecającej , natomiast warsztat naniesie dane w postaci numeru rejestracyjnego osoby 
poleconej jak również wpisze odpowiednią liczbę punktów za wykonaną usługę( kompleksowy 
przegląd klimatyzacji). 
 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Każdy Uczestnik korzystający z akcji " Pleć nasz warsztat "  jest związany postanowieniami niniejszego 

Regulaminu 
 

2.  Warunkiem otrzymania nagrody jest zebranie odpowiedniej ilości punktów  przypisanych do 
odpowiedniej nagrody.  

3. Uczestnikowi po zebraniu odpowiedniej ilości punktów i odebraniu nagrody , punkty zostają 
wyzerowane  , jednak  może kontynuować udział w promocji na tych samych zasadach , 
punkty naliczane są od nowa. 

4. Przystąpienie Uczestnika do Akcji oznacza, że Uczestnik: 



 a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia; 
 b) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków. 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Akcja „Poleć nasz warsztat" obowiązuje od 01.06.2017 do 31.08.2017 r 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji " Poleć nasz warsztat" wskutek zaistnienia 

szczególnych okoliczności czy zmian prawa przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i 
zawiadomień z 7 dniowym wyprzedzeniem  skierowanych do Uczestników. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach warunków i zasad 
Programu, " Poleć nasz warsztat" Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony 
internetowej Organizatora lub facebooka 

4. Oferowane nagrody mogą różnić się od tych przedstawionych w folderze (inny model), jednak zawsze 
zachowają swój podstawowy charakter. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. 
6. Warsztat zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji punktów każdego z uczestników promocji.  
7. Uczestnik promocji może w każdej chwili dowiedzieć się o ilości zgromadzonych przez siebie punktów 

,wysyłając sms  z zapytaniem  o treści " ILE?" na numer tel. 887 317 767   , odpowiedz otrzyma w 
formie zwrotnej smsem . 

8. W razie pytań dotyczących promocji prosimy o kontakt telefoniczny. 
9.  Dane osobowe zgromadzone podczas promocji , będą wykorzystane tylko i wyłącznie dla przez firmę 

E-autoklima. 

 


