REGULAMIN PAKIETU KORZYŚCI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

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, XIII 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
sprzedaż premiową na zasadach określonych Regulaminem;
− Klient: oznacza każdą osobę fizyczną lub osobę prawną, która zakupi w AUTO WIMAR samochód osobowy
nowy lub używany;
− Pakiet Korzyści – nagrody szczegółowo opisane w Regulaminie;
− Samochód – samochód zakupiony przez Klienta w ramach Sprzedaży Premiowej;
− Sprzedaż Premiowa: oznacza sprzedaż przez AUTO WIMAR Klientom samochodów nowych lub
samochodów używanych wraz z Pakietem Korzyści;
− Regulamin: oznacza niniejszy Regulamin Pakietu Korzyści Sprzedaży Premiowej.

II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Sprzedaży Premiowej.
2. Sprzedającym w ramach Sprzedaży Premiowej jest AUTO WIMAR.
3. Sprzedaż Premiowa trwa w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2022 r.
4. Klient, który w ramach Sprzedaży Premiowej:
1) zakupi samochód nowy w AUTO WIMAR otrzymuje jako nagrodę Pakiet Korzyści na okres 3 lat od
daty zakupu,
2) zakupi samochód używany w AUTO WIMAR otrzymuje jako nagrodę Pakiet Korzyści na okres 1 roku
od daty zakupu.
5. W skład Pakietu Korzyści wchodzi:
1) uzupełnienie płynów eksploatacyjnych zakupionego przez Klienta Samochodu (płyn chłodzący , płyn
do spryskiwaczy, płyn hamulcowy) w godzinach pracy salonu samochodowego AUTO WIMAR (pon.pt. 8.00-18.00 , sob. 8.00-14.00),
2) przechowanie opon Samochodu wymienianych w serwisie AUTO WIMAR (wymiana opon następuje
odpłatnie na zasadach ogólnych), pod warunkiem skorzystania z sezonowej, odpłatnej wymiany opon
Samochodu w serwisach AUTO WIMAR przez 3 lata kalendarzowe licząc od dnia wydania auta
nowego w salonie Auto Wimar lub przez 1 rok kalendarzowy licząc od dnia wydania auta używanego
w salonie Auto Wimar. W przypadku wymiany opon w innym serwisie niż serwisy Grupy Auto Wimar
przechowywanie opon jest odpłatne- zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3) użyczenie bazowego bagażnika dachowego (2 belki) przystosowanego do montażu na fabrycznych
relingach dachowych Samochodu na okres do 8 dni; począwszy od 9 dnia korzystania przez Klienta z
bagażnika opłata wynosi 39,- zł/dzień; warunkiem udostępnienia bagażnika Klientowi przez AUTO
WIMAR jest zgłoszenie przez Klienta zapotrzebowania z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem;
1

w przypadku braku wolnych bagażników w terminie deklarowanym przez klienta AUTO WIMAR może
zaproponować Klientowi udostępnienie bagażnika w innym dostępnym terminie; w przypadku braku
relingów w Samochodzie AUTO WIMAR nie zapewnia odpowiedniego bagażnika bazowego.
Wypożyczenie bagażnika nie obejmuje wypożyczenia boxu typu „ Thule”.
4) użyczenie do Samochodu maksymalnie do 3 bagażników na rower (1 bagażnik umożliwia
zapakowanie 1 roweru) przystosowanych do montażu na bazowym bagażniku dachowym (2 belki) na
okres do 8 dni; począwszy od 9 dnia korzystania przez Klienta z bagażnika opłata za 1 bagażnik
wynosi 39,- zł/dzień; warunkiem udostępnienia bagażnika Klientowi przez AUTO WIMAR jest
zgłoszenie przez Klienta zapotrzebowania z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem; w
przypadku braku wolnych bagażników w terminie deklarowanym przez klienta AUTO WIMAR może
zaproponować Klientowi udostępnienie bagażnika w innym dostępnym terminie,
5) użyczenie Klientowi samochodu do przewozu większych gabarytów w dniach od piątku od godz.
17.00 do soboty godz. 13.00 po wcześniejszym zarezerwowaniu samochodu w salonie AUTOWIMAR pod numerem telefonu 22 510 66 33 ; Klient zwracając samochód do AUTO-WIMAR jest
zobowiązany do uzupełnienia paliwa do poziomu, z którym je otrzymał od AUTO WIMAR; Klient jest
odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia samochodu,
6) odwiezienie i przywiezienie Klienta wraz z maksymalnie 3 osobami z siedziby AWC lub AW na
lotnisko Modlin lub Okęcie; warunkiem powyższej usługi AUTO WIMAR dla Klienta jest zgłoszenie
przez Klienta zapotrzebowania z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem; podczas pobytu klienta
za granicą Samochód może zostać na parkingu niestrzeżonym AUTO WIMAR, w trakcie postoju AUTO
WIMAR za zgodą klienta wykona w Samochodzie inspekcję oraz mycie Samochodu. Klient w ramach
pakietu może skorzystać maksymalnie 2 razy w ciągu roku kalendarzowego z transportu na lotnisko.
7) lunch podczas wizyty Samochodu w serwisie AUTO WIMAR (AUTO WIMAR zapewni Klientowi lunch
w restauracji podczas wykonywania napraw lub przeglądu Samochodu), nagroda nie obowiązuje przy
usłudze wymiany opon, drobnych naprawach, których czas nie przekracza 1,5 godziny. Usługa może
być niedostępna z powodu ograniczeń epidemicznych.
8) kontrola ciśnienia w oponach podczas każdorazowej wizyty Samochodu w serwisie na prośbę Klienta.
III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Odpowiedzialność AUTO WIMAR w stosunku do Klienta jest ograniczona do wysokości wartości Pakietu
Korzyści.
2. AUTO WIMAR ma prawo do zmiany niniejszego 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. Sprzedaż Premiowa, 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
Sprzedaży Premiowej dostępne są pod numerem telefonu 22 510-66-33 w dni robocze w godzinach
8.00-18.00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: wojtaszekm@auto-wimar.pl .
5. W kwestiach związanych ze Sprzedażą Premiową wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia
Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają wyłącznie charakter
informacyjny.
6. Za wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (art. 21 ust. 1 pkt. 68
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Pakiet Korzyści stanowi dla Klienta przychód
podlegający opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.
7. Wszelkie ewentualne spory i roszczenia związane z Pakietem Korzyści w ramach Sprzedaży Premiowej
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby AW.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności
Kodeksu Cywilnego.
9. Niniejsze brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia 02.01.2022 r.
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Warszawa, dnia 02.01.2022 r.
Romańczuk

Prezes Zarządu Jarosław
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