
 
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ - BONY Z POLISĄ 

I ZASADY OGÓLNE  
1. Organizatorem sprzedaży premiowej ( dalej zwanej Promocją) jest CRH Żagiel Auto Spółka z o.o. z 
siedzibą w Lublinie, ul. Roztocze 4 (20-722 Lublin), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218758 o kapitale 
zakładowym 1.702.000,00 Zł; NIP 712-289-27-82, Regon 432729583 – zwanym dalej Organizatorem.  

2. Sprzedaż premiowa będzie prowadzona w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, przy 
czym Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji. 
Informacja o zmianie okresu Promocji zostanie zamieszczona na stronie skoda.auto.zagiel.pl/ , oraz w 
siedzibie Organizatora.  

3. Sprzedaż premiowa będzie prowadzona na terenie Polski, w punktach należących do Organizatora: 
Lublin, ul Roztocze 4; Lublin ul. Wojciechowska 40; Zamość, ul. Starowiejska 12b.  

4. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
zdolności prawnej oraz do osób prawnych, które dokonają zakupu polisy oraz, których przedmiot 
ubezpieczenia w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia polisy nie figurował w 
bazie danych Organizatora - zwanych dalej Uczestnikami.  

5. Określenie Polisa dla potrzeb niniejszego regulaminu rozumiana jest, jako: Polisa Pakietowa, która 
zawiera ubezpieczenie AC, OC i NNW.  

6. Ze sprzedaży premiowej objętej niniejszym regulaminem wyłączone są Polisy pakietowe 
ubezpieczeń promocyjnych oferowanych przez importera.  

7. Polisa, do której zostaną wydane bony musi być polisą opłaconą.  
 
II CHARAKTER PROMOCJI  
8. Promocja ma charakter sprzedaży premiowej. Sprzedaż premiowa polega na tym, że przy zakupie 
Polisy przez Uczestnika otrzymuje on nagrodę w postaci bonów Sodexo Pass w wysokości 
uzależnionej od wartości polisy.  

9. Wartość Polisy oraz kwoty należnej nagrody kształtują się następująco:  
 
Wartość polisy wartość nagrody  

 Od 1001 zł do 1500 zł    50 zł  

 Od 1501 zł do 2000 zł    70 zł  

 Powyżej 2001 zł    100 zł  

10. Nagroda ma charakter gwarantowany, tj. przysługuje każdemu uczestnikowi, który spełni warunki 
regulaminu.  

11. Nagroda w postaci bonów Sodexo Pass zostanie wydana przy zawieraniu polisy, po podpisaniu 
przez Nowego Klienta Oświadczenia – Protokołu przekazania nagrody.  
 
III POSTANOWIENIA KOŃCOWE  



 
12. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej organizatora , oraz w siedzibie 
Organizatora. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest oświadczenie – Protokół przekazania 
nagrody.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków Promocji, jeśli jest to 
uzasadnione celem Promocji. Organizator zastrzega sobie również prawo przerwania Promocji w 
razie zaistnienia ważnych przyczyn po stronie Organizatora.  

14. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, o których mowa powyżej, Organizator 
każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej 
skoda.auto.zagiel.pl/ , oraz w Siedzibie Organizatora.  

15. Wartość nagrody związanej ze sprzedażą premiową, – jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie 
przekroczy kwoty 760 zł – zwolniona jest z podatku dla osób fizycznych, natomiast nie dotyczy nagród 
związanych ze sprzedażą premiową otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez 
niego pozarolniczą działalnością gospodarcza i stanowi przychód z tej działalności.  
 



Załącznik do regulaminu sprzedaży premiowej BONY ZA POLISĘ  
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA BONÓW  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Czytelnie Imię i nazwisko  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Numer Polisy  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Numer rejestracyjny pojazdu  
Oświadczam, że w ramach sprzedaży premiowej otrzymałem bony o wartość  
……………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
Lublin dnia………………………………………………….  
………………………………………………………...  
Czytelny podpis imieniem i nazwiskiem 


