REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Bon o wartości 25 zł oraz 50 zł do wykorzystania w serwisie”
(dalej : „Regulamin”)
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej „Bon
o wartości 25 zł oraz 50 zł do wykorzystania w serwisie” (dalej: „Akcja Promocyjna”).
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Gołembiewscy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w
Białymstoku przy ulicy Gen. Stanisława Maczka 136 (dalej: „Organizator”).
3. Akcją Promocyjną objęte są wszystkie odziały sieci firmy Gołembiewscy, usług marek:
Puller, Perfect Clima oraz Dealer Mazda, należących do Organizatora, na terenie całej
Polski.
4. Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 13 czerwca 2015 r., bez terminu końcowego w
godzinach otwarcia poszczególnych serwisów.
5. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która
ukończyła lat 13 i legitymuje się zgodą rodziców, chyba że zgoda taka nie jest potrzebna w
świetle obowiązujących przepisów.
6. Korzystając z Akcji Promocyjnej Uczestnik Akcji Promocyjnej (dalej: „Uczestnik”)
akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mazda.warszawa.pl oraz
w serwisach firmy Gołembiewscy Sp. Z o.o. Sp.k.
§ 2.
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
2. Od dnia 13 czerwca 2015 r. w sieci serwisów Gołembiewscy Sp. Z o.o. Sp.k.
wydawane będą tzw. bony wzór bonów stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu)
na usługi. Bon o wartości 25zł wydawany przy łącznej kwocie zakupów za min. 100 zł,
do wykorzystania w wybranym serwisie, zaś bon o wartości 50 zł wydawany jest przy
łącznej kwocie zakupów za min. 300 zł. Warunkiem udzielenia rabatu bonu o wartości
25 zł jest dokonanie w ramach jednej transakcji w jednym serwisie usług na kwotę
powyżej 150 zł za robociznę, zaś bonu o wartości 50 zł przy kwocie za min. 300 zł za
robociznę.
3. Do jednej transakcji przysługuje JEDEN odpowiedniej wartości bon.
4. W celu uzyskania rabatu należy oddać bon sprzedawcy.
5. Rabaty z bonów obejmują usługi marek: ASO MAZDA, PULLER, PERFECT CLIMA,
SZTUKA WYCISZANIA, SZTUKA LAKIEROWANIA.
6. Rabaty z bonów NIE OBEJMUJĄ usług podlegających pod inną promocję.

7. Bony rabatowe wydawane będą do momentu ich wyczerpania.
8. Realizacji podlegać będą wyłącznie ważne bony rabatowe. Ważnym bonem rabatowym
jest bon, który: a. Jest zgodny ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu; b. Został wydany przez Organizatora lub osobę przez niego upoważnioną; c.
Nie został uszkodzony mechanicznie; d. Nie został już uprzednio zrealizowany; e. Zawiera
zabezpieczenie przed fałszerstwem stworzone przez Organizatora.
9. W przypadku błędów w treści bonów rabatowych pierwszeństwo mają regulacje zawarte
w niniejszym Regulaminie.
10. W przypadku, gdy przedstawiony do realizacji bon rabatowy powoduje uzasadnione
wątpliwości, co do jego autentyczności, Organizator jest uprawniony do zatrzymania
takiego bonu. Ustalenie autentyczności należy do Kierownika Serwisu.
11. Uczestnik obowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z bonu
rabatowego najpóźniej w chwili rozpoczęcia procedury zapłaty za wybrany towar.
12. W przypadku skorzystania z bonu rabatowego Uczestnik zobowiązany jest wydać bon
sprzedawcy.
13. Bon rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
14. Zabronione jest powielanie bonów rabatowych i fałszowanie w jakikolwiek sposób oraz
przy zastosowaniu jakichkolwiek technik. O każdym takim przypadku Organizator będzie
informował Prokuraturę lub inne właściwe organy państwowe.
15. Bony rabatowe nie łączą się z innymi promocjami.
§ 3.
WARUNKI ZWROTU USŁUGI
1. Usługa zakupiona w ramach transakcji, na podstawie której Uczestnik skorzystał z
Rabatu, nie podlega jakiejkolwiek zamianie albo anulowaniu za wyjątkiem zgłoszenia
uzasadnionej reklamacji jakościowej towaru w zakresie wad dotyczących usługi. W
przypadku uzasadnionej reklamacji zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
2. Podstawą ewentualnych reklamacji jest pisemny dowód zakupu usługi w Serwisie
należącego do Organizatora.
3. W przypadku anulowania bądź zamiany usługi zakupionej w ramach transakcji, na
podstawie której Uczestnik Akcji Promocyjnej nabył Bon, Uczestnik Akcji Promocyjnej ma
obowiązek zwrócić Bon, który otrzymał, chyba że Bony zostały już przez niego
wykorzystane do uzyskania Rabatu.
§ 4.
SKARGI
1. Wszelkie ewentualne skargi odnośnie przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane
wyłącznie pisemnie, listem poleconym doręczonym na adres Organizatora z dopiskiem

„Skarga – Bon o wartości 25 zł oraz 50 zł do wykorzystania w serwisie” w terminie 7 dni od
dnia realizacji usługi lub usiłowania realizacji usługi.
2. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji oraz
dokładny opis przyczyny skargi.
3. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od otrzymania listu poleconego.
Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym
wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.
4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca.
§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę przeprowadzenia
Akcji Promocyjnej. Wszelkie materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjny i
nie stanowią podstawy reklamacji.
2. Wykładnia postanowień Regulaminu należy wyłącznie do kompetencji Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad i treści Regulaminu w trakcie
trwania Akcji Promocyjnej bez podania przyczyny. Zmiana Regulaminu zaczyna
obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w serwisach firmy
Gołembiewscy Sp. Z o.o. Sp.k. lub na stronie internetowej www.mazda.warszawa.pl.
4. Organizator ma prawo odwołania lub skrócenia czasu trwania Akcji Promocyjnej w
każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez umieszczenie odpowiedniej, pisemnej
informacji w serwisach firmy Gołembiewscy Sp. Z o.o. Sp.k. lub na stronie
www.mazda.warszawa.pl
Załącznik do regulaminu akcji promocyjnej „Bon o wartości 25zł oraz 50 zł do
wykorzystania w serwisie” – Wzór bonów rabatowych 25zł i 50 zł :

