REGULAMIN PROMOCJI „KOD RABATOWY”
(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji w formie zniżki procentowej na Wynajem auta
kempingowego “Kod rabatowy”, zwanej dalej „Promocją”, jest WingedBits STL
Robert Pieśnikowski z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Potęgowskiej 4/4, NIP:
848-175-76-94. zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest zniżka procentowa na wynajem auta kempingowego po podaniu
kodu rabatowego.
3. W Promocji zostanie zostanie naliczona zniżka do 30% z Wynagrodzenia za
Wynajem.
4. Promocja nie dotyczy kosztów kaucji zwrotnej, opłaty przygotowawczej oraz opłaty
za opcjonalne wyposażenie kampera.
5. Odbiór oraz zwrot auta kempingowego odbywa się na terenie województwa
Pomorskiego.
6. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01 lipca 2018 roku do odwołania.
7. Organizator zastrzega prawo do zakończenia Promocji z powodu zaistnienia
nieprawidłowości lub przyczyn losowych niezależnych od Organizatora.
8. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które spełniają wszystkie
warunki opisane w Umowie Najmu oraz w Ogólnych Warunkach Wynajmu.
Dokumenty te są dostępne na stronie Organizatora.
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
4. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien zgłosić chęć rezerwacji i
podać kod rabatowy.
5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika
do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
6. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości rezerwacji w ramach Promocji.
7. Warunkami przyznania maksymalnej zniżki (tj. 30%) są:
1. Auto kempingowe nie może być zarezerwowane przez innego Klienta.
2. Uczestnik gwarantuje dostarczenie dokumentacji zdjęciowej (minimum 5
zdjęć) i co najmniej jednego materiału wideo (minimum 00:40 min) w trakcie
wyjazdu w celach marketingowych.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni
zgłaszać drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy lub inny adres e-mail
wskazany przez Operatora.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni
roboczych od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku reklamacji elektronicznie na wskazany
adres e-mail. W przypadku gdy wiadomość nie zostanie dostarczona lub nie
odczytana nie z winy Organizatora Uczestnika Promocji nie może stanowić powodu
do wszczęcia postępowania sądowego.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym
mogą być dochodzone przed Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
2. Dane osobowe Uczestników i osób wskazanych przez Uczestnika będą odpowiednio
chronione. Dane te nie zostaną udostępnione żadnym Podmiotom Trzecim. Dane
osobowe mogą zostać zmienione, a także skasowane. Po zakończonej Promocji
Organizator będzie miał prawo przechowywać dane w celu dalszego kontaktu z
Klientem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak
naruszać praw nabytych przez Uczestników.
4. Promocja “Kod rabatowy” nie łączy się z pozostałymi promocjami Organizatora.

