
 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PN. ”SERWISUJ AUTO ZE SPOŁEM” 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) okre la zasady prowadzenia Akcji Promocyjnej pod nazwą 
”SERWISUJ Auto ZE SPOŁEM”, zwaną dalej „Akcją”.  
1.2. Organizatorem akcji jest „SPOŁEM” PSS w Kielce ul. w. Leonarda 6 we współpracy  
   z P.U.H.  Kijanka  Kielce ul.1-go Maja 250 zwanym w dalszej czę ci umowy „Serwisem”. 
1.3. Akcją objęte są : Sklep nr 7 Kielce ul. Sowia 1, Sklep Gama 9 Kielce ul. Jagiello ska 9, Sklep 30 

Kielce ul. Orkana 14a, Sklep 76 Kielce ul. Konopnickiej 5, Sklep 112 Kielce ul. Warszawska 151, Sklep 

230 Kielce ul. Klonowa 54, Sklep nr 190 Kielce ul. Turystyczna 1 

- P.U.H.  Kijanka  Kielce ul.1-go Maja 250 

Niniejszy Regulamin oraz dalsze informacje o Akcji zostaną ogłoszone na stronie internetowej 
Organizatora, a także będą udostępnione w w/w placówce handlowej.  
1.4. Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolno ć do czynno ci prawnych.  
 

2. ZASADY AKCJI 

 

2.1. Akcja trwa od 1.10.2017 do 31.12.2017.  

2.2. Każdy klient ww. sklepów Organizatora, który dokona zakupu na kwotę nie mniejszą niż 50 zł 
(słownie pięćdziesiąt złotych) otrzymuje od kasjera w sklepie Kupon Promocyjny uprawniający go do 
odbioru gratisu (w formie prezentu) w Serwisie. Do odbioru prezentu klient jest uprawniony po zebraniu 

min 5 kuponów, bądź wielokrotno ci 5 kuponów. 

2.3. W celu skorzystania z promocji klient jest zobowiązany zwrócić zebrane Kupony Promocyjne 
otrzymane od kasjera sklepu Organizatora do Serwisu Kijanka. Serwis będzie honorował jedynie Kupony 
Promocyjne za okazaniem paragonu zakupu w ww. sklepach. Klient może wymienić kupony na prezenty 
według poniższych zasad: 

Zebranie 5 szt. Kuponów Promocyjnych uprawnia do odebrania 5l zimowego płynu do spryskiwaczy 

Zebranie 10 szt. Kuponów Promocyjnych uprawnia do odebrania apteczki samochodowej. 

Zebranie 15 szt. Kuponów Promocyjnych uprawnia do odebrania ga nicy samochodowej. 

Zebranie  20 szt. Kuponów Promocyjnych uprawnia do odebrania  1 kompletu piór wycieraczek 
samochodowych marki Visee (1 kpl. to 2szt.) 

Klient może wymienić kupony na prezenty w godzinach pracy Serwisu PUH KIJANKA tj. 8.00 - 18.00 w 

dni robocze oraz w godzinach 8.00 – 14.00 w soboty pod adresami Kielce ul.1-go Maja 250 i Kielce ul. 

Warszawska 170 

2.4. Realizacja kuponów będzie możliwa od 1.10.2017 do 31.01.2018 roku. 

2.5. Kupony Promocyjne nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, a ponadto nie mogą stanowić 
przedmiotu obrotu handlowego innego niż okre lony w niniejszym regulaminie. 

2.6.  Uczestnictwo w akcji Serwisuj Auto ze Społem wyklucza możliwo ć udzielenia upustu na Kartę 
Klienta Społem co oznacza, że ww. promocje nie łączą się ze sobą.  

2.7. W przypadku wyczerpania zapasów prezentów oferowanych w niniejszej promocji PUH Kijanka 
zobowiązuję się do ich uzupełnienia w terminie do 5 dni roboczych lub w przypadku braku dostępno ci 
powyżej 5 dni roboczych dopuszcza się możliwo ć wydania klientowi gratisów pozostałych z tej 
promocji o wyższej warto ci lub wielokrotno ć gratisu niż warto ci odpowiadających kuponów. Np. w 
przypadku dłuższego niż 5 dni  braku płynu do spryskiwaczy wówczas  klient może otrzymać apteczkę, 



lub w przypadku braku ga nicy może otrzymać 3 szt. płynu do spryskiwaczy. Takie wyjątkowe sytuacje 
będą rozwiązywane na korzy ć Klienta.  

2.8.  Klient może wykorzystać dowolną ilo ć kuponów. 

2.9. Z udziału w Akcji są wykluczone osoby zatrudnione przez Organizatora, w tym pracownicy oraz 
zleceniobiorcy Organizatora, a także osoby zatrudnione przez inne podmioty współpracujące z 

Organizatorem przy organizacji niniejszej Akcji, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa 
się: małżonka, wstępnych i zstępnych i ich małżonków, rodze stwo i ich małżonków, powinowatych do 
drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli i ich małżonków 
oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu. 

 

3. REKLAMACJE 

 

3.1. Reklamacje, w tym zwłaszcza dotyczące ewentualnych nieprawidłowo ci w zakresie umożliwiania 
otrzymania Kuponu Promocyjnego mogą być zgłaszane Organizatorowi  

w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zako czenia okresu obowiązywania Akcji 
 

3.1.1. w formie pisemnej na adres Organizatora podany w punkcie 1.2 powyżej;  
3.1.2. w formie pisemnej poprzez złożenie reklamacji kasjerowi Organizatora w w/w sklepie 

Organizatora;  

3.2. Jeżeli reklamacja dotyczy okoliczno ci odmówienia Uczestnikowi prawa do otrzymania Kuponu 
Promocyjnego mimo spełnienia przez niego wszystkich warunków, o których mowa w niniejszym 
Regulaminie, do reklamacji należy dołączyć kopię paragonu potwierdzającego spełnienie warunków 
opisanych w pkt.2.2 i 2.4 

3.3. Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 (słownie: czternastu) dni. 
O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia niezwłocznie zainteresowanego 

Uczestnika na adres podany przez niego w tre ci reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie 
reklamacji jest wiążąca i ostateczna.  
3.4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, jeżeli w wyniku naruszenia postanowie  niniejszego 
Regulaminu lub przepisów prawa Uczestnik został bezzasadnie pozbawiony przez Organizatora lub jego 
personel możliwo ci otrzymania Kuponu Promocyjnego, klientowi przysługuje względem Organizatora 
roszczenie o wydanie produktu zamiennego,  

w szczególno ci bonu o warto ci nie mniejszej niż rynkowa warto ć Kuponu Promocyjnego. 
 

POSTANOWIENIA KO COWE 

 

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowie  niniejszego Regulaminu  
w trakcie trwania Akcji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać klientów ich praw nabytych 

na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do 
Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Ogłoszenie Aneksów do Regulaminu nastąpi w 
taki sam sposób, jak ogłoszenie Regulaminu, tj. w formie, o której mowa w punkcie 1.3   

3.7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego.  

3.8. Wszystkie tre ci zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 
informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia niniejszego 
Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.  
3.9. Poprzez odbieranie od kasjera Kuponu Promocyjnego klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje 
postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraził zgodę na udział w Akcji.  
3.10. Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby się 
nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia 
organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów 
prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowie  Regulaminu, pozostałe jego postanowienia 
pozostają w mocy, za  Organizator, kierując się dobrą wiarą i konieczno cią ochrony praw konsumentów, 
ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonym do 
pierwotnych jego postanowie . 


