P.P.H.U. „FERGOPOL” Paweł Kowalczyk
42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 14
NIP: 574-104-33-18

REGULAMIN PROMOCJI I ODBIORU NAGRÓD

§ 1.
Organizatorem promocji i fundatorem nagród jest firma P.P.H.U.”FERGOPOL” Paweł Kowalczyk;
42-100 Kłobuck; ul. Wojska Polskiego 14.
§ 2.
Czas trwania promocji: 02.01.2014. do odwołania.
§ 3.
Uczestnikiem promocji i odbioru nagród może być każdy klient, który w firmie FERGOPOL w czasie
trwania promocji:
• Wykona okresowe badanie techniczne pojazdu lub badanie szersze niż okresowe;
• Zakupi minimum 2 szt. opon dowolnej marki i rozmiaru;
• Dokona zakupu i wymiany oleju silnikowego wraz z filtrem;
• Wykona naprawę lub usługę związaną z jednym pojazdem na wartość powyżej 200,- zł. brutto;
• Dokona zakupu i wymiany szyby czołowej lub akumulatora.
• Dokona zakupów gotówkowych w dziale części samochodowych lub rolniczych (nie dotyczy
klientów hurtowych) na wartość powyżej 500,- zł. brutto;
• Dokona montażu instalacji gazowej w pojeździe;
§ 4.
W promocji nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej oraz klienci, którzy nabyli usługę lub
towar bezpłatnie, towary przecenione lub na zasadach innej promocji.
§ 5.
Każdy klient, który wyraża chęć uczestnictwa w promocji, wypełni kupon i podpisany wrzuci do pojemnika
przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
§ 6.
Warunkiem odbioru nagrody jest prawidłowe wypełnienie i podpisanie kuponu konkursowego,
umożliwiającego pełną identyfikację klienta i zakupionego towaru. Kupon wypełniony w sposób
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nieprawidłowy (np. bez numeru faktury lub paragonu, bez nazwiska lub adresu, bez podpisu klienta) nie
będzie brał udziału w losowaniu nagród.

§ 7.
W przypadku, gdy uczestnik promocji nie jest właścicielem pojazdu obsługiwanego przez firmę
FERGOPOL, musi posiadać pisemne upoważnienie właściciela pojazdu do udziału w promocji i odbioru
ewentualnej wygranej (zawartość upoważnienia: imię, nazwisko, adres, nr dowodu tożsamości).
§ 8.
Udział w promocji jest całkowicie dobrowolny.
§ 9.
W czasie trwania promocji co tydzień nagradzamy trzy osoby nagrodą tygodnia, a co 30 dni jedną osobę
nagrodą miesiąca. Na zakończenie roku jeden Klient otrzyma nagrodę główną. Wyłonienie poszczególnych
osób nagrodzonych nastąpi poprzez sumowanie wartości liczb zawartych w numerze VIN pojazdu, numerze
rejestracyjnym oraz ilości dokumentów zakupu towarów i usług w naszej firmie w danym okresie czasu.
Nagrodzeni zostaną uczestnicy o najwyższych wartościach liczbowych.
§ 10.
Uczestnik promocji wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych na potrzeby organizatora
promocji oraz na publikację swojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz adresu zamieszkania na liście osób
nagrodzonych, która opublikowana zostanie w lokalnej prasie, w internecie oraz na stronie internetowej:
www.feregopol.pl, www.facebook.com/fergopol

§ 11.
Organizator nie informuje z osobna każdego Uczestnika promocji o przyznaniu nagrody oraz sposobie jej
odbioru. Klienci zobowiązani są do osobistego przeglądania wyników promocji publikowanych przez
Organizatora w sposób opisany w §10. Osoby nagrodzone tracą prawo do nagrody nieodebranej w terminie
6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Od powyższego terminu nie stosuje się wyjatków.
§ 12.
Wylosowane nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny.
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