REGULAMIN PROMOCJI – 30 URODZINY AUTO WIMAR
I. DEFINICJE.
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
− AW: AUTO WIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Modlińskiej 224, 03-119 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000519447, NIP 524-020-28-52
− AWC: AUTO WIMAR CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą Opaczy Kolonii 05-816 Michałowice Al.
Jerozolimskie 249b, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS: 0000471282, NIP: 524-238-55-55
− AUTO WIMAR: oznacza AW lub AWC działające łącznie lub każdą z osobna jako podmiot organizujący
zakup Samochodów na zasadach określonych Regulaminem;
− Klient: oznacza każdą osobę ﬁzyczną, która sprzeda AUTO WIMAR (AW bądź AWC) w okresie od
12.07.2021 r. do 31.08.2021 r. Samochód po uprzednim dokonaniu Zgłoszenia; Klientem jest również
osoba ﬁzyczna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą w formie Ewidencji Działalności
Gospodarczej, w tym osoba, która jest Korzystającym w ramach umowy leasingu (art. 7091 K.C. i
dalsze) zawartej z ﬁnansującym, który zbędzie AUTO WIMAR Samochód w okresie wskazanym
powyżej po uprzednim dokonaniu przez Korzystającego Zgłoszenia
− Regulamin: oznacza niniejszy regulamin
Regulamin Voucherów: oznacza aktualny Regulamin Korzystania z Voucherów Firmowych w Ośrodkach
Holiday Park & Resort, dostępny na stronie www.holidaypark.pl
− Samochód: używany samochód osobowy zakupiony i odebrany od Klienta przez AUTO WIMAR w
okresie od 12.07.2021 r. do 31.08.2021 r.;
− Kupno: oznacza zakup przez AUTO WIMAR Samochodu od Klienta, który dokonał Zgłoszenia;
− Voucher – opisany szczegółowo w Regulaminie voucher na 7-dniowy pobyt w luksusowym
apartamencie w sieci Holiday Park & Resort, który Klient otrzymuje jako część ceny zakupu
Samochodu przez AUTO WIMAR w momencie odbioru Samochodu przez AUTO WIMAR od Klienta;
− Zgłoszenie: samodzielne poprawne zgłoszenie (rejestracja) dokonane w okresie 12.07.2021 –
31.08.2021 r. przez potencjalnego Klienta za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego przez AUTO WIMAR na stronie www.auto-wimar.pl (zawierające wymagane
formularzem dane osobowe i adresowe potencjalnego Klienta oraz jego zgodę na przetwarzanie
danych osobowych), dokonane przed sprzedażą przez Klienta Samochodu do AUTO WIMAR (AW lub
AWC);

II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji.
2. Kupującym w ramach promocji jest AW bądź AWC.
3. Akcja promocyjna trwa w okresie od dnia 12.07.2021 r. do 31.08.2021 r.
4. Klient, który w okresie 12.07.2021 r. – 31.08.2021 r. dokonał Zgłoszenia, a następnie w okresie do
31.08.2021 r. sprzedał Samochód w AUTO WIMAR otrzymuje od AW lub AWC przy odbiorze
Samochodu przez AUTO WIMAR Voucher.
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5. Voucher:
1) uprawnia osobę ﬁzyczną na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Holiday Park
& Resort do 7-dniowego (7 dób hotelowych) pobytu w luksusowym Apartamencie w sieci
Holiday Park & Resort, w którym możliwe jest zakwaterowanie 4 osób,
2) posiada wartość rynkową 2.000,- PLN,
3) może być wykorzystany w terminie 5 lat od otrzymania Vouchera,
4) nie obejmuje Usług Dodatkowych w rozumieniu Regulaminu Holiday Park & Resort i Ulepszeń,
w tym: usługi sprzątania, kosztów mediów, parkingu, dostarczenia ręczników oraz innych
ulepszeń, których aktualne ceny oraz sposób rozliczania zawarte są w Regulaminie Holiday Park
& Resort;
5) może być wykorzystany pod warunkiem uiszczenia przez osobę korzystającą z Vouchera w
Holiday Park & Resort :
−

150,- PLN tytułem kosztów jednorazowego sprzątania za cały pobyt,

−

opłaty klimatycznej w wysokości obowiązującej w czasie pobytu,

−

wniesienia w dniu rezerwacji kwota zabezpieczenia – w wysokości 750,00 złotych, która
to kwota w momencie zameldowania przez Odbiorcę lub Gościa (w rozumieniu
Regulaminu Holiday Park & Resort), na zasadach określonych w Regulaminie Holiday
Park & Resort zostanie zaliczona na poczet Kaucji i rozliczona zgodnie z Regulaminem
Holiday Park & Resort.

6. Voucher, nie podlega wymianie na żądanie Klienta na pieniądze lub inne świadczenia na rzecz
Klienta ze strony AUTO WIMAR.
7. Wartość rynkowa Vouchera jest uwzględniona w cenie zakupu Samochodu przez AUTO WIMAR,

III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Odpowiedzialność AUTO WIMAR w stosunku do Klienta jest ograniczona do wysokości wartości
Vouchera.
2. AUTO WIMAR ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym
wszelkie zmiany w Regulaminie będą obowiązywały począwszy od dnia ich ogłoszenia w siedzibach
AWC i AW oraz na stronie internetowej www.auto-wimar.pl .
3. Promocja, której warunki zostały określone w Regulaminie, nie jest grą losową, której wynik zależy
od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późniejszymi zmianami).
4. Regulamin dostępny jest dla Klientów w siedzibie AWC lub AW. Wszelkie informacje dotyczące
promocji są dostępne pod numerem telefonu 22 510-66-00 w dni robocze w godzinach 8.00-18.00
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: wojtaszekm@auto-wimar.pl .
5. W kwesoach związanych ze promocją wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia
Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące promocji mają wyłącznie charakter
informacyjny.
6. Wszelkie ewentualne spory i roszczenia związane z Voucherem w ramach promocji rozstrzygać
będzie sąd właściwy dla siedziby AW.
7. W kwesoach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności
Kodeksu Cywilnego.
Warszawa, dnia 9 lipca 2021 roku.
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Magdalena Wojtaszek
Dyrektor Markeongu Auto Wimar
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