
Regulamin akcji promocyjnej „Rozszerzona Gwarancja”.

§1  
Postanowienia ogólne

1) Niniejszy regulamin (dalej zwany: Regulaminem) określa prawa i obowiązki organizatora oraz uczestników promo-
cji „Rozszerzona Gwarancja”, dalej zwanej: Promocją.

2) Organizatorem Promocji jest Continental Opony Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Krakowskiej 2A, wpi-
sana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. War-
szawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 67346, REGON: 012168279, NIP: 5261650001, kapitał zakła-
dowy: 34.050.000,00 PLN, dalej zwana: Organizatorem.

3) Promocja trwa od 16.03.2015 r. do 31.05.2015 r. 
4) Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5) Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej (konsu-

menci), osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadzą pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą oraz osoby prawne, dalej zwane: Uczestnikami.

6) Nagrodą w Promocji jest udzielenie Uczestnikowi, który spełnił warunki Promocji, o których mowa w § 2 ust. 1 Regu-
laminu, ochrony ubezpieczeniowej na opony objęte Promocją, dalej zwanej: Ubezpieczeniem, na warunkach szcze-
gółowo opisanych w Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o., 
dalej zwanymi: Warunkami Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 Regulaminu. Treść Warunków Ubezpieczenia 
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§2 
Zasady uczestnictwa w Promocji

1) Warunkiem udziału w Promocji jest:
a) zakup przez Uczestnika w punkcie sprzedaży, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, w okresie trwania Promocji  

kompletu letnich opon marki Continental (osobowych lub 4x4) oraz
b) przystąpienie przez Uczestnika do Ubezpieczenia poprzez złożenie oświadczenia o przystąpieniu do Ubezpiecze-

nia na formularzu „Deklaracja Zgody”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
2) Promocja dotyczy opon, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a) Regulaminu, zakupionych w jednym z punktów sprze-

daży, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Promocja nie dotyczy zakupu opon, o których mowa 
w § 2 ust. 1 lit. a) Regulaminu, w punkcie sprzedaży innym niż wskazany w załączniku nr 3 do Regulaminu.

3) Po spełnieniu warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający obję-
cie opon Ubezpieczeniem. 

§3 
Wybrane informacje dotyczące Ubezpieczenia

1) Podmiotem udzielającym ochrony ubezpieczeniowej jest Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wro-
cławiu.

2) Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Uczestników związany z objęciem opon Ubezpieczeniem zawar-
ty jest w Warunkach Ubezpieczenia, o których mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu. 

3) Uczestnik, którego opony objęto Ubezpieczeniem powinien poinformować podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1 Re-
gulaminu, o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji Zgody, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b) Regulaminu. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniechania powyższej czynności. 

4) Organizator nie jest podmiotem udzielającym ochrony ubezpieczeniowej oponom objętym Promocją, w szczegól-
ności Uczestnikom Promocji nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia, w przypadku odmowy 
wypłaty odszkodowania przez podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu. 

§4 
Reklamacje

1) Uczestnicy Promocji mają prawo do składania reklamacji, co do jej przebiegu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy kie-
rować w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

2) Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania.



3) Zawiadomienia o wyniku reklamacji będą przesłane zgłaszającemu reklamację listownie na adres podany w reklama-
cji, w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

4) Reklamacja, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika zgłasza-
jącego reklamację, numer telefonu i dokładny adres Uczestnika zgłaszającego, paragon lub fakturę potwierdzającą 
zakup,  jak również dokładny opis i powód reklamacji.

§5 
Postanowienia końcowe

1) Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach sprzedaży, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu oraz w siedzibie 
Organizatora.

2) Na materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji prezentowane będą zasady udziału w Promocji. 
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. W przypad-
ku sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi w ww. materiałach reklamowo-promocyjnych, a treścią postano-
wień Regulaminu obowiązują postanowienia Regulaminu.

3) Przystępując do udziału w Promocji, Uczestnik potwierdza, że przed przystąpieniem do Ubezpieczenia zapoznał się 
z postanowieniami Regulaminu oraz je zaakceptował.

4) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naru-
szać praw już nabytych przez Uczestników. Zmiany Regulaminu będą dostępne w punktach sprzedaży, o których 
mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu  oraz w siedzibie Organizatora na 10 dni przed ich wejściem w życie.

5) Nagroda dla Uczestników, którzy spełnili warunki Promocji określone w Regulaminie, o której mowa w § 1 ust. 6 Re-
gulaminu, stanowi nagrodę związana ze sprzedażą premiową w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 ze zm., UoPDOF). Wartość 
nagrody,  o której mowa w zdaniu 1 powyżej nie przekracza 760 zł.

6) W przypadku Uczestników Promocji, będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, któ-
rzy otrzymali nagrodę, o której mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu w związku z prowadzoną przez siebie poza-
rolniczą działalnością gospodarczą stanowiącą przychód z tej działalności, obok nagrody, o której mowa 
w § 1 ust. 6 Regulaminu, przyznawana im jest również nagroda pieniężna w wysokości obliczonej według wzoru:

NP = (W / 0,9) – W

gdzie:
NP – oznacza wartość nagrody pieniężnej, o której mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu,

W – oznacza wartość nagrody, o której mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu.

7) W przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą 
uznaje się, że nagroda, o której mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu związana jest z prowadzoną przez Uczestnika pozarol-
niczą działalnością gospodarczą stanowiącą przychód z tej działalności, chyba że Uczestnik taki złoży Organizatoro-
wi w momencie zakupu opon pisemne oświadczenie o tym, że nagroda nie jest związana z prowadzoną przez niego 
pozarolniczą działalnością gospodarczą.

8) W przypadku, w którym zgodnie z przepisami UoPDOF na Organizatorze ciążyć będą obowiązki płatnika w związku 
z przyznaniem nagród przewidzianych Regulaminem, Organizator pobierze i wpłaci kwotę zryczałtowanego podat-
ku dochodowego od wydanych nagród.

9) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szcze-
gólności przepisy Kodeksu cywilnego.

10) W przypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazałoby się nieważne, nie wpływa to na ważność po-
zostałych postanowień Regulaminu

11) Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Promocji Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi 
obyczajami wpłynął na przebieg Promocji lub w stosunku, do którego powziął takie podejrzenie.

12) Organizator może odwołać Promocję w każdej chwili bez podania przyczyny.
13) Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów związanych z Promocją w spo-

sób ugodowy, na drodze negocjacji. 
14) Spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.
15) Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2015 r. 


