REGULAMIN
PROGRAMU PROMOCJI

„Eliminacje do MŚ z Handlopex i Grupą Goodyear”
z dnia 19.09.2016 r.
1. Postanowienia ogólne:
1.1.

Program promocji „Eliminacje do MŚ z Handlopex i Grupą Goodyear” (dalej jako:
„Program”) jest programem sprzedaży premiowej. Uczestnicy biorący w nim udział
akceptują postanowienia niniejszego regulaminu (dalej zwanego jako: „Regulamin”).

1.2.

Organizatorem Programu jest spółka pod firmą: HANDLOPEX spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie, ul. Regulska 49, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000165990, nr NIP: 813-03-36-843, nr REGON: 690103056, kapitał zakładowy:
500.000 zł, opłacony w całości (dalej jako: „Organizator”).

1.3.

Organizator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie poprzez umieszczenie na
stronie internetowej Organizatora – www.handlopex.pl w sposób, który umożliwia
pozyskanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.
Regulamin dostępny jest także w siedzibie Organizatora oraz w wybranych filiach
Organizatora.

1.4.

W Programie mogą wziąć udział kontrahenci Organizatora spełniający warunki
uczestnictwa wskazane w pkt 2 Regulaminu.

1.5.

Czas trwania Programu – 19.09.2016 r. do 02.05.2018 r. Organizator ma prawo
wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Programu bez podania przyczyny i bez
obowiązku ponoszenia przez Organizatora jakiekolwiek odpowiedzialności z tego tytułu
(np. prawnej, finansowej, itp.).

1.6.

Udział w Programie jest dobrowolny. Każdy z Uczestników Programu poprzez
przystąpienie do Programu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Wykładnia
i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Programu.

1.7.

Organizator zastrzega sobie:
1.7.1. Prawo do zmiany treści Regulaminu bez podawania przyczyn i bez obowiązku
ponoszenia przez Organizatora jakiekolwiek odpowiedzialności z tego tytułu
(np. prawnej, finansowej, itp.). O wszelkich zmianach treści Regulaminu
Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani przez Organizatora drogą

elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Programu.
W przypadku, gdy Uczestnik nie zgadza się z wprowadzoną do niniejszego
Regulaminu

zmianą

może

złożyć

w

tym

przedmiocie

oświadczenie

Organizatorowi. Złożenie jednak takiego oświadczenia oznaczać będzie
rezygnację Uczestnika w udziale w Programie. W przypadku rezygnacji
z udziału w Programie Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od
złożonego i przyjętego zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
W przypadku zmiany treści Regulaminu Organizator uprzednio poinformuje
Uczestników o planowanej zmianie, nie później niż na 7 dni przed planowanym
wprowadzeniem zmian za pośrednictwem strony internetowej Organizatora
www.handlopex.pl oraz w drodze wiadomości e-mail (wysłanej na adres
wskazany w Deklaracji Uczestnictwa).
1.7.2. Prawo do zakończenia Programu w dowolnym terminie bez podawania
przyczyn i bez obowiązku ponoszenia przez Organizatora jakiekolwiek
odpowiedzialności z tego tytułu (np. prawnej, finansowej, itp.) - w takim
przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na adres
wskazany przez Uczestnika Programu na co najmniej 5 dni przed jego
zakończeniem.
2. Uczestnicy:
2.1.

Program jest przeznaczony wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych
niebędących osobami prawnymi, którym przepisy szczególne przyznają osobowość
prawną lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które w ramach
swojego przedsiębiorstwa zakupią opony osobowe, przeznaczone do samochodów
osobowych, dostawczych, 4x4 takich marek jak: Goodyear, Dunlop, Fulda, Dębica,
Sava, Voyager, Diplomat, będące w obrocie Organizatora na podstawie wystawionych
przez Organizatora faktur VAT. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest terminowa
zapłata wszystkich wystawionych przez Organizatora faktur VAT. Zapłata, o której
mowa w zdaniu poprzednim musi nastąpić w okresach, o których mowa w pkt 3.6., w
zależności od tego, o uzyskanie której nagrody stara się Uczestnik Programu.

2.2.

Program nie obejmuje osób fizycznych, jednostek organizacyjnych niebędących
osobami prawnymi, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną i osób
prawnych prowadzących działalność gospodarczą:
2.2.1. które w ramach swojego przedsiębiorstwa nabywają towary będące w obrocie
Organizatora, na podstawie wystawionych przez Organizatora faktur VAT

celem dokonania ich tzw. „pierwszego montażu” w wyprodukowanych przez
nich pojazdach i wszelkiego rodzaju sprzęcie;
2.2.2. którym Organizator na podstawie dodatkowych pisemnych porozumień, umów
i/lub na podstawie innego rodzaju stosunków prawnych przyznał (udzielił) tzw.
„bonus posprzedażny”, uprawiający te podmioty do zniżek przy zakupie
towarów oferowanych przez Organizatora (chodzi tu przede wszystkim
o Korporacje Oponiarskie, Sieci Serwisów Ogumienia, Grupy Serwisów
Oponiarskich).

3. Warunki udziału oraz zasady przyznawania nagród:
3.1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zakup opon osobowych, dostawczych, 4x4
marek Goodyear, Dunlop, Fulda, Dębica, Sava, Voyager, Diplomat, w dowolnej ilości oraz
wypełnienie oraz przesłanie do Organizatora Deklaracji Uczestnictwa (zawierającą m.in.
dane osobowe, obowiązujący adres e-mail do korespondencji, zwaną w treści niniejszego
Regulaminu jako: „Deklaracja Uczestnictwa”), której wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu, na adres e-mail: j.slysz@handlopex.pl lub pocztą na adres: ul.
Połonińska 29, 35-082 Rzeszów, z dopiskiem: „Eliminacje do MŚ z Handlopex i Grupą
Goodyear”.
3.2. Uczestnikiem Programu może zostać każdy podmiot spełniający warunku określone w pkt
2 powyżej, który złoży Deklarację Uczestnictwa w Programie.
3.3. Nagrodami w Programie są bilety na następujące mecze:
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4. Bilety,

Finał Pucharu Polski sezonu 2016/2017, planowany na dzień 02.05.2017,
rozgrywany w ramach rozgrywek Puchar Polski PZPN 2016/2017;
Polska – Rumunia, planowany na dzień 10.06.2017 godz. 20:45, rozgrywany w
ramach rozgrywek Eliminacji do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018;
Polska – Kazachstan, planowany na dzień 04.09.2017 godz. 20:45, rozgrywany w
ramach rozgrywek Eliminacji do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018;
Polska – Czarnogóra, planowany na dzień 08.10.2017 godz. 18:00, rozgrywany w
ramach rozgrywek Eliminacji do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018;
Finał Pucharu Polski sezonu 2017/2018, planowany na dzień 02.05.2018
rozgrywany w ramach rozgrywek Puchar Polski PZPN 2017/2018.
o których mowa w pkt 3.3. uprawniają od oglądania meczy w Strefie „Biznes

SILVER SPORTFIVE”, a planowanym miejscem ich rozegrania jest Stadion Narodowy w
Warszawie położonym przy al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.
3.5. Bilety, o których mowa w pkt 3.3 - 3.4 upoważniają do skorzystania z pakietu Biznes
SILVER SPORTFIVE, obejmującego:
3.4.1 zaproszenie na mecz na trybunę biznesową;

3.4.2 otwarty bufet ciepły, zimny, napoje zimne i gorące oraz alkohole serwowane w
Restauracji SILVER;
3.4.3 obsługę kelnerską;
3.4.4 rezerwację stolika w Restauracji SILVER.
3.6. Otrzymanie nagród, o których mowa w pkt 3.3 - 3.5 zależy od złożenia zamówienia na
opony osobowe przeznaczone do samochodów osobowych, dostawczych, 4x4 marek
Goodyear, Dunlop, Fulda, Dębica, Sava, Voyager, Diplomat, w poniżej wskazanych
okresach:
3.6.1. Mecz, o którym mowa w pkt 3.3.1. - od 01.01.2017 r. do 10.04.2017 r.;
3.6.2. Mecz, o którym mowa w pkt 3.3.2. - od 01.02.2017 r. do 15.05.2017 r.;
3.6.3. Mecz, o którym mowa w pkt 3.3.3. - od 01.05.2017 r. do 15.08.2017 r.;
3.6.4. Mecz, o którym mowa w pkt 3.3.4. - od 01.06.2017 r. do 15.09.2017 r.;
3.6.5. Mecz, o którym mowa w pkt 3.3.5. - od 01.01.2018 r. do 10.04.2018 r.
3.7. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że ilość biletów jest ograniczona. O kolejności
przyznania miejsc Uczestników decydować będą rankingi utworzone na podstawie
łącznej wartości zakupu opon do samochodów osobowych, dostawczych, 4x4 marek
Goodyear, Dunlop, Fulda, Dębica, Sava, Voyager, Diplomat w okresach wskazanych w pkt
3.5.
Organizator przygotuje rankingi obejmujące:
3.7.1. Zakup opon osobowych marki Goodyear, który będzie decydował o przyznaniu
biletów na mecz, o którym mowa w pkt 3.3.1.;
3.7.2. Zakup opon osobowych marki Fulda, który będzie decydował o przyznaniu
biletów na mecz, o którym mowa w pkt 3.3.2.;
3.7.3. Zakup opon osobowych marki Dębica, który będzie decydował o przyznaniu
biletów na mecz, o którym mowa w pkt 3.3.3.;
3.7.4. Zakup opon osobowych marki Dunlop, który będzie decydował o przyznaniu
biletów na mecz, o którym mowa w pkt 3.3.4.;
3.7.5. Zakup opon osobowych marki Voyager i Diplomat, który będzie decydował o
przyznaniu biletów na mecz, o którym mowa w pkt 3.3.5.
O przyznaniu nagrody konkretnemu Uczestnikowi decyduje przeznaczenie najwyższej
kwoty pieniężnej na zakup opon. W przypadku takiej samej kwoty przeznaczonej na
zakup opon decydować będzie historia zakupów opon danej marki, od której zakupu
zależy miejsce w rankingu przygotowanym przez Organizatora.
3.8. Ilość miejsc kwalifikująca do uzyskania nagrody jest ograniczona. Liczba Nagród (biletów)
wynosi odpowiednio:

3.8.1. 10 - na mecz, o którym mowa w pkt w pkt 3.3.1.;
3.8.2. 10 - na mecz, o którym mowa w pkt w pkt 3.3.2.;
3.8.3. 10 - na mecz, o którym mowa w pkt w pkt 3.3.3.;
3.8.4. 10 - na mecz, o którym mowa w pkt w pkt 3.3.4.;
3.8.5. 10 - na mecz, o którym mowa w pkt w pkt 3.3.5.
3.9. Lista zwycięzców, którzy otrzymają Nagrody w postaci biletów na poszczególne mecze
zostanie ustalona w terminie 7 dni po upływie okresów, w którym należy dokonać zakupu
danego rodzaju opon. Okresy, o których mowa w zdaniu poprzednim zostały wskazane w
pkt 3.6. Każdy Uczestnik, który zostanie zwycięzcą uzyska taką informację w drodze
wiadomości e-mail (na adres wskazany w Deklaracji Uczestnictwa).
3.10. Uczestnik ma obowiązek potwierdzenia odbioru nagrody w formie wiadomości e-mail
wysłanej na adres: j.slysz@handlopex.pl w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania
informacji o przysługującej Uczestnikowi nagrodzie. W przypadku braku potwierdzenia
takiej informacji nagroda może zostać automatycznie przyznana kolejnemu Uczestnikowi.
W związku z faktem, iż mecz należy zakwalifikować jako imprezę masową, Uczestnik jest
obowiązany w tym samy terminie wskazać wszelkie niezbędne dane osoby, która będzie
uczestniczyć w danym meczu.
3.11. Każdy z Uczestników za pośrednictwem portalu www.handlopex.biz będzie miał wgląd do
informacji o aktualnie zajmowanym przez niego miejscu w klasyfikacji podmiotów
biorących udział w Programie.
3.12. Uczestnik przesyłając Deklarację Uczestnictwa w Programie oświadcza, iż zapoznał się z
treścią Regulaminu Programu i go akceptuje, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w zbiorze danych osobowych prowadzonym przez Organizatora dla celów
związanych z organizacją Programu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych.
3.13. Uczestnicy, którzy nie prześlą Deklaracji Uczestnictwa albo zgłoszenie to będzie
niekompletne, nie będą brali udziału w Programie.
3.14. Organizator nie zapewnia dojazdu na Stadion Narodowy w Warszawie, a Uczestnikom
Programu nie przysługuje prawo do otrzymania żadnego ekwiwalentu pieniężnego za
premiowany wyjazd.
3.15. Wszelkie informacje dotyczące uczestniczenia w meczach stanowiących Nagrodę, o
których mowa w pkt 3.3-3.5 dostępne są w siedzibie oraz filach Organizatora lub pod
adresem mailowym j.slysz@handlopex.pl .

3.16. Uczestnik może zrezygnować z przysługującego mu uczestniczenia w meczu stanowiącym
jego nagrodę w terminie nie później niż 7 dni przed planowanym dniem meczu, którego
bilet stanowi Nagrodę.
3.17. Uczestnicy nie mają możliwości zmiany Nagrody na inną nagrodę. Uczestnikom nie
przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w całości lub w jakiejkolwiek części.
3.18. Uczestnicy, którym przysługują Nagrody z tytułu uczestnictwa w niniejszym Programie,
otrzymają informację od każdego z Organizatorów o wartości przysługującej im Nagrody,
dla celów sprawozdawczości księgowej i podatkowej.
3.19. Każdy z Uczestników może otrzymać tylko jedną z Nagród wskazanych w pkt 3.3
Regulaminu tj. może uczestniczyć tylko w jednym z meczy stanowiących Nagrodę w
Programie. Wypełniając Deklarację Uczestnictwa, stanowiącą Załącznik nr 1 do
Regulaminu, każdy z Uczestników wskazuje Nagrodę (mecz), o którą stara się w ramach
niniejszego Programu. Nie można starać się o więcej niż jedną z Nagród wskazanych w
pkt 3.3.
4. Postanowienia końcowe:
4.1.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału
w Programie.

4.2.

Dodatkowe informacje na temat Programu udzielane są przez Organizatora pod nr tel.:
17 86 04 352 lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: j.slysz@handlopex.pl .

4.3.

Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu realizacji Programu „Eliminacje do MŚ
z Handlopex i Grupą Goodyear”.

4.4.

Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub żądania
ich usunięcia. Usunięcie danych oznacza rezygnację z udziału w Programie.

4.5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przy czym zapisy niniejszego Regulaminu nie
stanowią oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

4.6.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Programem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

W załączeniu:
1. Deklaracja Uczestnictwa (wzór).

__________- Prezes/ Członek Zarządu

