
REGULAMIN PROMOCJI „ZA POLECENIE DARMOWE WYPOŻYCZENIE” 

(dalej „Regulamin”) 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji w formie darmowej usługi o nazwie „Za polecenie darmowe           
wypożyczenie”, 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 3-dniowy darmowy wynajem auta kempingowego (dalej:         
„Promocja”). 

3. Promocja nie dotyczy kosztów kaucji zwrotnej, opłaty przygotowawczej oraz opłaty          
za opcjonalne wyposażenie kampera. 

4. Odbiór oraz zwrot auta kempingowego (zwanego dalej “Nagrodą”) odbywa się na           
terenie województwa Pomorskiego. 

5. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01 lipca 2018 roku do odwołania. 
6. Organizator zastrzega prawo do zakończenia Promocji z powodu zaistnienia         

nieprawidłowości lub przyczyn losowych niezależnych od Organizatora. 
7. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 §2 NAGRODY 

1. W Promocji zostanie udostępnione auto kempingowe na okres 3 dni. Wartości           
nagrody wynosi w przybliżeniu:  

a. W sezonie wysokim (czerwiec - wrzesień ) 1100 zł brutto 
b. W sezonie średnim (maj - czerwiec, wrzesień - październik ) 900 zł brutto 
c. W sezonie niskim (październik - kwiecień, Z wyłączeniem: Świąt Bożego          

Narodzenia, Sylwestra, Walentynek ) - 740 zł brutto 
2. Uczestnik Promocji może otrzymać maksymalnie 2 Nagrody. Okres Wynajmu się nie           

sumuje. W szczególnych przypadkach Organizator może zezwolić na połączenie         
czasu Najmu jednak musi stanowić to odrębna Umowa Wynajmu. 

3. Uczestnik ma 12 miesięcy na wykorzystanie Nagrody. 
4. Organizator bierze pod uwagę w pierwszej kolejności Klientów, którzy nie przystąpili           

do Promocji w postaci Uczestnika. 
5. Organizator określa priorytet dni powszednich (poniedziałek - piątek) nad dniami          

wolnymi od pracy w celu wykorzystania Nagrody. Organizator przedstawi 5 terminów           
do wyboru dla Uczestnika, w których 3 będą dotyczyć dni powszednich, a tylko 2 dni               
wolnych od pracy. 

6. Organizator dołoży wszelkich starań aby Uczestnik wykorzystał Nagrodę jednak nie          
dopuszcza zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystania Nagrody. 

 
 §3 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 oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w            

czasie trwania Promocji: 
1. Zgłosić chęć wzięcia udziału w Promocji dowolną drogą elektroniczną. 
2. Polubić i udostępnić profil na facebooku wraz z informacją o Promocji. 
3. Udostępnić dowolnej ilości znajomych (zwanych dalej Klientem) informacji o 

możliwości Wynajmu auta kempingowego u Organizatora. Klienci wskazani 
przez Uczestnika promocji otrzymują 20% rabat na Wynajem auta 
kempingowego. 

4. Odebrać Nagrodę w siedzibie Organizatora lub w dowolnym miejscu w 
województwie Pomorskim po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny 
spotkania. 

5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika          
do Promocji (dalej „Zgłoszenie”). 

6. Uczestnik może dokonać jednego Zgłoszenia i wybrać dowolną ilość osób, której           
przekaże informacje o Promocji. Co najmniej dwie osoby muszą Wynająć auto           
kempingowe u Organizatora Promocji. 

7. Warunkami przyznania Nagrody są: 
1. Minimum dwukrotne Wynajęcie auta kempingowego przez dowolnego Klienta        

wskazanego przez Uczestnika na co najmniej 7 dni w Sezonie Wysokim, 10            
dni w Sezonie Średnim lub Niskim. W tym punkie przez Wynajęcie rozumie            
się: zarezerwowanie dogodnego terminu, wpłacenie zaliczki, kaucji zwrotnej,        
pozostałej kwoty wynajmu oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego       
przez obie strony transakcji po zakończonym Wynajmie. 

2. Dostarczenie dokumentacji zdjęciowej (minimum 5 zdjęć) i co najmniej         
jednego materiału wideo (minimum 00:40 min) z wyjazdu Klienta w celach           
marketingowych 

3. Dostarczenie dokumentacji zdjęciowej (minimum 5 zdjęć) i co najmniej         
jednego materiału wideo (minimum 00:40 min) z wyjazdu Uczestnika 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. 


