REGULAMIN PROMOCJI ISPOT – JEEP RENEGADE
„EMOCJE JAKICH JESZCZE NIE DOŚWIADCZYŁEŚ”
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji
Ispot – Jeep Renegade” (zwanej dalej „Promocją”).

2.

Organizatorem Promocji są:






3.

firma SAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 107
właściciel salonu iSpot Apple Premium Reseller Plac Unii City Shopping ul.
Puławska 2 w Warszawie (zwana dalej: „Sad”),
Fiat Auto Poland S.A. z siedzibą w Bielsku Białej (43-300), przy
ul. Grażyńskiego
141,
Dyrekcja
Handlowa
z
siedzibą
w Warszawie (02-681), przy al. Wyścigowej 6 (zwana dalej „Fiat”),
EDMARK AUTO Sp.J. Edward Markowski i wspólnicy z siedzibą w Warszawie
(04-357) przy ul. Grochowskiej 168A , (zwana dalej: „Edmark”).

Promocja obowiązuje w okresie od 26 stycznia do 26 lutego 2015 r.
§ 2 Zasady udziału w promocji

1.

W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik musi łącznie spełnić następujące
warunki:
I) dokonać, w okresie obowiązywania Promocji, zakupów w salonie iSpot Apple
Premium Reseller Plac Unii City Shopping ul. Puławska 2, Warszawa na kwotę
powyżej 2000 zł brutto (dwa tysiące złotych brutto),
II) prawidłowo wypełnić znajdujący się na stronie http://ispot.jeep.pl formularz
zgłoszeniowy (zwany dalej „Formularzem”), oraz zaakceptować niniejszy
Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się w
Formularzu,
III) zatwierdzić i wysłać Formularz za pośrednictwem strony internetowej:
http://ispot.jeep.pl poprzez zaznaczenie pola: „Zapisz się na jazdę testową”.
IV) Promocja nie ma charakteru powszechnego, nie mogą brać w niej udziału
pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia
pokrewieństwa.

2. Wysyłając wypełniony Formularz, Uczestnik wyraża wolę udziału w jazdach
testowych prowadzonych przez Edmark w oparciu o niniejszy Regulamin.
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§ 3 Nagroda
1. Promocja polega na możliwości skorzystania z bezpłatnej jazdy testowej samochodem
Jeep Renegade („Pojazd”) z przedstawicielem Edmark.
2. Edmark potwierdzi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w
możliwie najkrótszym czasie wyrażoną przez Uczestnika chęć odbycia jazdy testowej
oraz ustali w miarę dostępności Pojazdu dogodny dla Uczestnika termin odbycia
wspomnianej jazdy testowej.
3. Jazda może zostać odbyta w godzinach pracy salonu Edmark, tj. w następujących
godzinach: poniedziałek- piątek w godzinach 9.00-19.00, sobota 10.00-15.00, ponadto
jazda może się odbyć w uzgodnionym z uczestnikiem miejscu nie dalej niż 40 km od
siedziby Edmark.
4. Uczestnik jest zobowiązany do prowadzenia Pojazdu osobiście, nie może być pod
wpływem jakichkolwiek środków odurzających (np. alkohol).
5. Uczestnik musi posiadać aktualne prawo jazdy kategorii B, oraz paragon/paragony z
salonu iSpot Apple Premium Reseller Plac Unii City Shopping, potwierdzający
dokonanie zakupów na kwotę powyżej 2000 zł brutto (dwa tysiące złotych brutto) w
okresie obowiązywania Promocji, które powinny zostać okazane przedstawicielowi
Edmark.
6. Uczestnik odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne
nałożone na niego w czasie jazdy testowej. W przypadku naruszenia takich przepisów,
Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia nałożonych kar pienieznych i złożenia
stosownych zeznań lub wyjaśnień.
7. Pojazdy są ubezpieczone w zakresie OC, AC.
8. W czasie użytkowania Pojazdu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
(papierosy, cygara, fajki etc.) wewnątrz Pojazdu.
9. Uczestnik zobowiązuje się ponadto użytkować i obsługiwać Pojazd zgodnie ze
wskazówkami przedstawiciela Edmark.
10. Uczestnicy, spełniający wymogi określone w ogólnych warunkach użyczenia
samochodów obowiązujących w Edmark, maja dodatkowo możliwość skorzystania z
takiego użyczenia zgodnie z warunkami, o których mowa powyżej.
§ 4 Dane osobowe
1. Dane wskazane w formularzu będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez
Fiat, Sad oraz Edmark.
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w
celu wzięcia udziału w Promocji i odbycia jazdy testowej. Uczestnik ma prawo do
dostępu i sprostowania jego danych osobowych przechowywanych przez
Organizatorów. Uczestnik wszelkie oświadczenia woli dotyczące jego danych
osobowych powinien składać na adresy Organizatorów podany w § 1 Regulaminu.
3. Organizator Promocji oświadcza, że dane osobowe Uczestników przetwarzane będą
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
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4. Każdy z uczestników Promocji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz
do ich poprawiania.
§ 5 Postanowienia końcowe
1.

2.

3.

Uczestniczy będą mogli zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu w salonie
iSpot Apple Premium Reseller Plac Unii City Shopping oraz na stronie internetowej:
www.ispot.pl/promocja_jeep.
Organizator Promocji zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają
warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika
złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia
określonych dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z udziału w Promocji.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego.
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