
�

Regulamin  

Promocji „Mycie za złotówkę” 

Organizatorem Promocji „Mycie za złotówkę” jest spółka ZIEBART POLAND Sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 53 A, 61 – 015 Poznań (zwana dalej: ZIEBART) 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000446965, posiadająca numer NIP 7792410880, z 

kapitałem zakładowym w wysokości 500.000 zł.

Celem Promocji „Mycie za złotówkę” jest pozyskiwanie nowych Klientów za pośrednictwem 

Klientów, którzy nabyli usługi oferowane przez ZIEBART. 

Niniejszy Regulamin Promocji „Mycie za złotówkę” (dalej: Regulamin) stanowi podstawę 

działania Promocji „Mycie za złotówkę”, a także określa prawa i obowiązki jego Uczestników 
oraz Organizatora. 

§ 1 [Definicje] 
1.Promocja „Mycie za złotówkę”, zwana dalej Promocją – zorganizowana przez ZIEBART 

promocja, pozwalająca na pozyskiwanie nowych Klientów za pośrednictwem Klientów, 

którzy nabyli usługi oferowane przez ZIEBART, na zasadach opisanych w niniejszym 

Regulaminie. 
2.ZIEBART – organizator Promocji „Mycie za złotówkę” ZIEBART POLAND Sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu.

3.Uczestnik – osoba niebędąca dotychczasowym klientem ZIEBART dysponująca Kartą 
„Mycie za złotówkę” wyrażająca wolę skorzystania z Promocji. 

4.Myjnia ZIEBART – punkt świadczenia przez ZIEBART usług objętych promocją, znajdujący 

się w Poznaniu przy ul. Gnieźnieńskiej 53 A.  

5.Karta „Mycie za złotówkę” – karta uprawniająca do uzyskania od ZIEBART świadczenia 

określonego w niniejszym Regulaminie. 

6.„Mycie za złotówkę” – usługa polegająca na myciu zewnętrznym pojazdu z 

uwzględnieniem felg za cenę 1,00 zł brutto. Usługa nie obejmuje sprzątania wnętrza 
pojazdu oraz mycia silnika pojazdu. 
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§ 2 [Postanowienia ogólne] 
1.Promocja jest skierowana do osób, które nie są jeszcze klientami ZIEBART, a które 

otrzymały Kartę „Mycie za złotówkę”. 
2.Celem Promocji „Mycie za złotówkę” jest pozyskiwanie przez ZIEBART nowych Klientów 

za pośrednictwem Klientów, którzy nabyli usługi oferowane przez ZIEBART. 

3.Klient ZIEBART, który skorzystał z usług ZIEBART może otrzymać od pracownika 

ZIEBART lub osoby upoważnionej przez ZIEBART Kartę „Mycie za złotówkę”, którą 
następnie może przekazać osobie trzeciej.

4.Klientowi ZIEBART nie przysługuje roszczenie o wydanie Karty „Mycie za złotówkę”. 
5.Prawo do korzystania z Promocji nie przysługuje dotychczasowym klientom ZIEBART. 

6.Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
7.Czas trwania Promocji jest nieograniczony. 

§ 3 [Przystąpienie do Promocji] 

1.Do Promocji przystąpić może tylko osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

2.Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne.

3.Osoba trzecia okazująca pracownikowi ZIEBART w Myjni ZIEBART Kartę „Mycie za 
złotówkę” i wyrażająca wolę skorzystania z Promocji staje się Uczestnikiem Promocji.

4.Osobie trzeciej nie przysługuje roszczenie o wydanie Karty „Mycie za złotówkę” oraz o 

przystąpienie do Promocji. 

5.Uczestnik może odmówić skorzystania z Promocji bez podania przyczyny. 

§ 4 [Zasady korzystania z Promocji] 
1.Warunkiem skorzystania z Promocji przez Uczestnika jest okazanie pracownikowi 

ZIEBART w Myjni ZIEBART oryginalnej i nieuszkodzonej Karty „Mycie za złotówkę”. 

2.Uczestnik Promocji zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w celu 

umożliwienia weryfikacji przez ZIEBART, czy wcześniej korzystał z Promocji, czy nie. 
3.Po pozytywnej weryfikacji Karty „Mycie za złotówkę”, a następnie ustaleniu, że Uczestnik 

nie korzystał wcześniej z Promocji oraz uiszczeniu przez Uczestnika ceny usługi w 
kwocie 1,00 zł brutto Uczestnik może korzystać z Promocji.

4.Promocja obejmuje usługę mycia zewnętrznego pojazdu oraz felg pojazdu.  

5.Promocja nie obejmuje sprzątania wnętrza pojazdu oraz mycia silnika pojazdu. 

6.Korzystanie przez Uczestnika z Promocji jest dobrowolne. 

7.Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz. 
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§ 5 [Zakończenie lub zawieszenie Promocji] 

1.ZIEBART zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym 

czasie.   
2.W przypadku zawieszenia lub zakończenia Promocji, Uczestnikowi nie przysługują z tego 

tytułu żadne roszczenia wobec ZIEBART, w tym także roszczenia o odszkodowanie.

§ 6 [Ochrona danych osobowych] 
1.Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik dobrowolnie w formie pisemnej wyraża zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych dla ZIEBART w celu realizacji Promocji 

oraz otrzymywania ofert marketingowych od ZIEBART. 

2.Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
3.Dane osobowe mogą być udostępniane przez ZIEBART innym podmiotom tylko na 

podstawie pisemnej zgody Uczestnika. 

4.Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, 
poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez 

Uczestników Promocji jest ZIEBART.

5.Uczestnik zobowiązuje się poinformować ZIEBART o zmianie swoich danych osobowych, 
listownie lub e-mailem na adres pocztowy lub adres e-mail wskazane w ust. 6, w 

terminie 30 dni od powstania zmiany. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych 

osobowych, ZIEBART nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania 

spowodowany niezaktualizowaniem danych. 
6.Uczestnik w dowolnym czasie może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych zachowując formę pisemną.
7.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych Uczestnik może 

uzyskać pod numerem telefonu: +48 61 222 91 02 lub telefonu komórkowego: +48 727 
616 616 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00,  w soboty godz. 9.00 – 

14.00, pod adresem: Ziebart Poland Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 53 A, 61 – 015 Poznań 

lub pisząc na adres e-mail: 001@ziebartpolska.pl. 

§ 7 [Reklamacje] 
1.Reklamacje dotyczące przebiegu oraz uczestnictwa w Promocji mogą być zgłaszane 

pisemnie na adres ZIEBART POLAND Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 53 A, 61 – 015 
Poznań. 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2.Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres 
pocztowy dla doręczeń, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

3.ZIEBART może zwrócić się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie. 

4.Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji do ZIEBART. 

5.Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji będzie przesłana pocztą na adres podany w 

reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez ZIEBART. 

§ 8 [Zmiany Regulaminu] 
1.ZIEBART zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu poprzez 

zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej pod adresem: http://
ziebartpolska.pl/. 

2.Jakiekolwiek zmiany w zakresie usługi objętej promocją oraz zasad wydawania Kart „Mycie 

za złotówkę” nie stanowią zmiany Regulaminu.

3.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 30 dni od dnia poinformowania o nich 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. Aneks wprowadzający zmiany może przewidywać 

dłuższy termin wejścia w życie poszczególnych zmian. 
4.Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do rezygnacji z 

uczestnictwa w Promocji w dowolnej formie. 

§ 9 [Postanowienia końcowe]

1.Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. 
2.Zasady Promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie 

obowiązujących przepisach prawa. 
3.Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin wyrażając wolę skorzystania z Promocji i 

okazując Kartę „Mycie za złotówkę”. 

4.Pełny tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie ZIEBART oraz na stronie internetowej 

pod adresem: http://ziebartpolska.pl/. 

5.Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 kwietnia 2018 r. 
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