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REGULAMIN KONKURSU 
Ze Skuterem Jesteś Bohaterem 

Regulamin konkursu zrób przegląd rejestracyjny w Bosch Service Maciejewski  

1. Czas trwania konkursu 

  Konkurs trwa od 02.11.2018 do 23.08.2019 z możliwością zmiany daty. 

2. Organizator konkursu 

  Organizatorem konkursu (zwanego dalej konkursem) jest Bosch Service Maciejewski ul 

   Swarzędzka 63 62-006 Gruszczyn Nip. 7771764555 (zwana dalej organizatorem)  

  Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Zasady konkursu 

  Klient który zrobi badanie techniczne i wypełni ankietę w której poda swoje dane nr.  

  telefonu oraz adres e-mail weźmie udział w konkursie, w którym nagroda główną  

  będzie skuter Router City Line oraz dwie dodatkowe nagrody o wartości 200 zł na  

  usługę w serwisie. 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie. 

  Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne  

  zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polski 

  Uczestnikami mogą być klienci którzy zrobią przegląd pojazdu oraz wypełnią ankietę 

  oraz odpowiedzą na pytanie ,, Gdzie znajduje się Stacja Kontroli Pojazdów w  

  Gruszczynie’’  

  W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani członkowie ich  

  rodzin. 

5.Nagrody  

  Główną nagrodą jest skuter Router City Line oraz dwie dodatkowe nagrody o wartości  

  200 zł. na usługę w serwisie. 
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  Losowanie nagród nastąpi w dniu 23.08.2019 o ile liczba zgłoszeń przekroczy 200  

  przeglądów. 

  Termin ogłoszenia następnego terminu losowania zostanie podany na stronie i  

  Oddzielnie zostanie wysłane powiadomienie telefonicznie. 

  Dotychczasowe zgłoszenia nie tracą ważności i biorą udział w kolejnych losowaniach. 

5.Warunki otrzymania nagrody. 

  Zgłoszenie się klienta i podpisanie stosownych dokumentów oraz wyrażenie zgody na  

  Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu i w 

  celach marketingowych. 

  Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych po rozstrzygnięciu konkursu  

  wszystkie dane uczestników zostaną zniszczone ze stosownym protokołem. 

6. Potwierdzenie odbioru nagrody. 

  Wraz z nagrodą Klient otrzyma formularz odbioru nagrody. 

7. Postępowanie reklamacyjne. 

  Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być przesyłane na piśmie na adres 

  Organizatora nie poźniej niż 14 dni od wyłonienia zwycięzców konkursu. 

  Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom 

  Pisemna reklamacja musi zawierać dane Uczestnika składającego reklamację a także  

  opis i uzasadnienie reklamacji. 

  Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji nie później niż 14 dni roboczych zostanie  

  Dokonana na piśmie pod wskazany adres. 

  Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji jest ostateczna i niezaskarżalna. 

8. Ustalenia końcowe 

  Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o konkursie telefonicznie. 

  Liczba uczestników musi wynosić powyżej 200 

  Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu odpowiedzialność 

  Organizatora jest ograniczona do wartości nagrody głównej. 

  Nagrody nie są ustanawiane przyznawane ani wręczane w zamian za nadużycie  

  Jakichkolwiek obowiązków ciążących na uczestnikach ani na osobach upoważnionych 

  do nagród w imieniu uczestników. 

 Wszelkie zobowiązanie finansowe wynikające z otrzymania nagród w ramach  

  Konkursu pokrywa uczestnik konkursu.  
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