Regulamin akcji „PROGRAM 50/15” w Serwisie Skody

Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Akcji marketingowej jest:
CRH Żagiel Auto Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Lublinie, ul. Roztocze 4 (20-722 Lublin), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w
Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000218758 o kapitale zakładowym 1.702.000,00 zł; NIP 712-289-27-82, Regon
432729583, zwana dalej Organizatorem.
2. Akcja zostanie przeprowadzona na terenie Lublina w siedzibie Organizatora.
3. Czas trwania Akcji: od 1 czerwca 2017 do odwołania.
4. Uczestnikami Akcji mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej posiadające samochód z grupy
Volkswagen w szczególności marki Skoda, który w momencie podejmowania usługi
serwisowej rozpoczyna 5 rok eksploatacji liczony od daty pierwszej rejestracji.
5. Akcja polega na przyznaniu uczestnikowi spełniającemu założenia akcji rabatu
(określonego w dalszej części regulaminu) na usługę serwisową oraz zakup części
zamiennych oraz eksploatacyjnych.

Zasady uczestnictwa w Akcji
1. Naprawy w „programie 50/15” mogą być realizowane wyłącznie w godzinach
wyznaczonych przez Organizatora. Są to godziny pracy serwisu od 6.00- 8.00 oraz od
19.00 – 22.00.
2. Jeśli czas niezbędny do usunięcia usterki przekracza wskazane godziny – samochód
oczekuje na kolejne godziny objęte „programem 50/15”. Oznacza to, że realizacja
jednego zlecenia może zamknąć się w przeciągu kilku dniach roboczych.
3. W ramach Akcji Klient otrzymuje zniżki od standardowych cen usług i materiałów
eksploatacyjnych oraz części zamiennych wykorzystanych do zleconej naprawy tj.50%
na ceny usługi oraz do 15 % na ceny części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
niezbędnych do wykonania zlecenia.
4. Przyznany rabat obowiązuje wyłącznie z częściami i materiałami zakupionymi
stacjonarnie u Organizatora. Wyłączeniu podlegają zakupy części i akcesoriów
zakupionych w sklepie internetowym: czesci.zagielauto.pl
5. W ramach Akcji „programem 50/15” będą objęte usługi Organizatora z wyłączeniem
usług specjalistycznych zlecanych podwykonawcom i wykonywanych poza siedzibą
Organizatora.
6. Akcją nie objęte są usługi związane z: przeglądem rejestracyjnym (badania
rejestracyjne), usługą blacharsko lakierniczą.
7. Akcja nie może zostać zrealizowana wśród osób, które dostarczą własne części oraz
materiały eksploatacyjne.

8. Akcja nie łączy się z innymi akcjami, zniżkami, rabatami prowadzonymi i
udostępnianymi u Organizatora.
9. Uczestnik, chcąc otrzymać rabat wynikający z założeń programu 50/15 jest
zobowiązany do akceptacji regulaminu przed realizacją usługi serwisowej.

Postanowienia końcowe.
1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej www.auto.zagiel.pl
2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w Akcji.
3. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych nie
prowadzących działalności gospodarczej (art.. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT) dla
przedsiębiorców stanowi przychód do opodatkowania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji w każdym momencie bez podania
przyczyny.
6. Reklamacje mogą być zgłaszane w siedzibie Organizatora najpóźniej w ciągu 14 dni
kalendarzowych od daty realizacji zlecenia.
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