ZASADY PROMOCJI W OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą "ODWIEDŹ NAS I ODBIERZ KARTĘ
KLUBU RABATOWEGO ARRVA” (dalej "Promocja"). Warunki uczestnictwa w
Promocji

określone

są

wyłącznie

w

niniejszym

regulaminie

(dalej

"Regulamin").
2. Promocja kierowana jest do klientów korzystających z usług realizowanych w
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów zlokalizowanej w Prudniku przy ul.
Kościuszki 74 (dalej "Uczestnicy Promocji").
3. Organizatorem Promocji jest Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu (87-100 Toruń) przy ul. Dąbrowskiego 8/24 wpisana do rejestru
przedsiębiorców

krajowego

rejestru

sądowego

pod

numerem

KRS

0000021693; REGON: 013271157; NIP: 5272185559 Oddział w Prudniku
(dalej "Organizator").
4. Promocja trwa w okresie od dnia 10 listopada 2017r. do odwołania. („Okres
Promocji”).
5. Promocją

objęte

są

usługi

okresowych

badań

technicznych

pojazdów

świadczone w Okresie Promocji przez Organizatora w Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów zlokalizowanej w Prudniku przy ul. Kościuszki 74.
6. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji w Okresie Promocji otrzyma
kartę klubu rabatowego Arriva („Karta”) za każde wykonane w Okresie
Promocji okresowe badanie techniczne pojazdu.
7. Karta upoważnia do skorzystania z rabatów oraz dodatkowych świadczeń na
oferowane przez partnerów akcji produkty i usługi zgodnie z załącznikiem nr 1
niniejszego regulaminu. Rabaty oraz dodatkowe świadczenia udzielone przez
danego partnera akcji nie sumują się. Wszelkie roszczenia związane z
realizacją rabatów oraz świadczeń dodatkowych powinny być kierowane
bezpośrednio do partnerów akcji. Lista partnerów akcji podlega aktualizacji w
sposób określony w pkt 11 regulaminu.
8. Karta ważna jest przez cały Okres Promocji począwszy od dnia wydania, tj.
wykonania w Okresie Promocji okresowego badania technicznego pojazdu.
9. Organizator może zawiesić lub zakończyć obowiązywanie Promocji. Informacja
o zawieszeniu lub zakończeniu prowadzonej Promocji zostanie umieszczona na
tablicy ogłoszeń w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Prudniku przy ul.

Kościuszki 74 oraz w serwisie internetowym Organizatora Promocji pod
adresem http://www.arrivabus.pl.
10. Przyjmuje się, że Uczestnik Promocji biorący udział w Promocji zapoznał się
z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na udział Promocji na
zasadach w niej określonych.
11. Niniejszy

Regulamin

Promocji

będzie

dostępny

na

tablicy

ogłoszeń

w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Prudniku przy ul. Kościuszki 74
oraz

w

serwisie

internetowym

Organizatora

Promocji

pod

adresem

http://www.arrivabus.pl.
12. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo wymiany Karty na ekwiwalent
pieniężny lub rzeczowy lub domagania się w zamian za prawo otrzymania
Karty ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
13. Uczestnicy Promocji poprzez swój udział w Promocji wyrażają zgodę na
przetwarzanie

przez

Organizatora

Promocji

swoich

danych

osobowych

niezbędnych dla potrzeb prowadzenia Promocji.
14. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie na piśmie. Reklamacje rozpatruje
Organizator Promocji. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone
w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora Promocji. Pisemna
reklamacja powinna zawierać minimum: imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika Promocji, opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
15. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. W
przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia termin na jej rozpatrzenie
zaczyna bieg od daty jej prawidłowego uzupełnienia.
16. Organizator Promocji może odmówić rozpatrzenia reklamacji wniesionej po
upływie 3 miesięcy od daty wydania Karty .
17. Prawa i obowiązki Organizatora Promocji i Uczestników Promocji określone są
wyłącznie

w

obowiązującego

niniejszym
prawa.

Regulaminie
Wszelkie

oraz

we

informacje

właściwych

dostępne

w

przepisach
materiałach

reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
18. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w
tym skrócenia lub przedłużenia Okresu Promocji. Informacja o zmianie
Regulaminu każdorazowo będzie zamieszczana zgodnie z pkt 11.

Załącznik nr 1
1. Arriva Bus oddział Prudnik ul. Kościuszki 74, 48-200 Prudnik,
20% - wymiana opon
2. Auto Myjnia ul. Nyska 22 (100m za widuktem), 48-200 Prudnik
20% - podstawowe mycie samochodu,

10% - wszystkie inne usługi

3. BH Auto Serwis ul. Dąbrowskiego 22, 48-200 Prudnik
15% - geometria kół, 15% - ustawianie świateł, 15% - wynajem przyczep,
15% - diagnoza elektroniki
4. EJA CARS ul. Moszczanka 11C, 48-200 Prudnik
10% - wypożyczalnia aut
5. Hurtownia Motoryzacyjna Gordon, ul. Chopina 12, 48-200 Prudnik
15% - na oleje, 15-25% - części do aut (w zależności od grupy),
15-25% - akcesoria (w zależności od grupy)
6. MARCO Mariola Pajka Mechanika samochodowa, wypożyczalnia
samochodów ul. Piastowska 5, 48-200 Prudnik
10% - na naprawy mechaniczne i elektroniczne, 15% - wymiana klocków i
tarcz hamulcowych oraz olejów, 15% - wynajem samochodów
7. Oberc Stanisław Zakład Tapicerski, ul. Prężyńska 32, 48-200 Prudnik
10% - usługi tapicerskie
8. PARTNER SERWIS Wacław Ziemba, ul. Prężyńska 32, 48-200 Prudnik
15% - naprawy mechaniczne i elektroniczne, 20% - pomoc drogowa
20% - klimatyzacja kompleksowo (nabijanie, serwis, odgrzybianie itp.)
20% - pranie tapicerki
9. Hurtownia Motoryzacyjna Gordon filia Głogówek ul. Dworcowa 8, 48250 Głogówek
15% - oleje, 15-25% - części do aut (w zależności od grupy)
15-25% - akcesoria (w zależności od grupy)
10. Trix – Autogaz ul. Wolności 64, 48-231 Lubrza
5% - montaż LPG, 10% - serwis (przegląd instalacji LPG)

