
Regulamin akcji marketingowej „Bon rabatowy – 10% na kolejne zakupy” 
 

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 Rzeczpospolitej Polski . 

3. Czas trwania Akcji: od  1.09.2017 r. do odwołania. 
4. Uczestnikami akcji mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, które w okresie trwania 

Akcji dokonają zakupu towarów za pośrednictwem platformy internetowej: 
czesci.zagiel.pl oraz otrzymają wraz z przesyłką z zamówionym towarem bon z kodem 
rabatowym uprawniający do uzyskania jednorazowej 10 % zniżki  na zakup towaru. 
 

Zasady uczestnictwa w Promocji 
 

1. Akcja polega na przyznaniu przez Organizatora – kuponu rabatowego  do zrealizowania 
przy kolejnym zakupie w sklepie internetowym Organizatora. 

2. Wysokość otrzymanego rabatu to 10%, do wykorzystania przy kolejnym zakupie w 
sklepie internetowym Organizatora. 

3. Aby skorzystać z rabatu 10% na asortyment sklepu czesci.zagiel.pl Klient  wpisuje 

kod promocyjny, który otrzymuje na karcie z podziękowaniem za wcześniejsze 

zamówienie. Karta jest dołączana do przesyłki wraz z zakupionym uprzednio 

towarem.  

4. Rabat udzielany jest na jednorazowe zakupy. 

5. Minimalna wartość zakupów, przy których przysługuje rabat to 100 zł.  

6. Bon z kodem ważny jest 90 dni od daty realizacji pierwotnego zamówienia. 

7. Kod należy wpisać podczas składania zamówienia.   

8. Rabat obowiązuje wyłącznie na zakup asortymentu marki Skoda. 
9. Wzór bonu stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego regulaminu. 
10. Akcja nie łączy się z innymi akcjami, zniżkami, rabatami prowadzonymi przez 

Organizatora. 
11. Uczestnik ma prawo do realizacji bonu jednorazowo. Rozliczenie bonu i naliczenie 

rabatu dotyczy wyłącznie  transakcji jednorazowej.  

 
Postanowienia końcowe. 

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej sklepu: czesci.zagiel.pl 

2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w Akcji. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy organizatora oraz członkowie ich 
najbliższej rodziny. 



4. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych nie 
prowadzących działalności gospodarczej (art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT), zaś dla 
przedsiębiorców stanowi przychód do opodatkowania. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji w każdym momencie bez podania 
przyczyny. 

7. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty realizacji kuponu. 
 

 
 
  
 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór Bonu. 
 

  

 

 
 

 

 

 

 


