
REGULAMIN PROMOCJI
„Prawo jazdy za free”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Organizatorem promocji  „Prawo jazdy  za  free”  (Promocja)  jest:  Hymer  Poznań  Spółka  z

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Sadach,  ul.  Poznańska  10,  Sady,  62-080
Tarnowo Podgórne, NIP: 7812013700 (Organizator Promocji). 

2. Przed skorzystaniem z Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Promocji
(Regulamin).  Skorzystanie  z  Promocji  jest  jednoznaczne  z  zapoznaniem  się  i  akceptacją
Regulaminu.

II. WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI.
1. Promocja trwa w terminie od dnia 01.10.2021 r. do dnia  31.12.2022 r. (włącznie).
2. Promocja  skierowana  jest  do  Klientów  Organizatora  Promocji,  którzy  w  okresie  trwania

Promocji,  wskazanym w ust.  1  powyżej,  dokonają  zakupu samochodu kempingowego lub
kampera  powyżej  3,5  tony  u  Organizatora  Promocji  (Uczestnik),  wg  warunków
obowiązujących u Organizatora Promocji. Przez dokonanie zakupu rozumie się zawarcie w
formie  pisemnej  stosownej  umowy  sprzedaży  samochodu  kempingowego  lub  kampera
powyżej  3,5  tony  z  Organizatorem Promocji  (złożenie  zamówienia).  W ramach Promocji,
Uczestnikowi przysługuje wyłącznie jeden Voucher, niezależnie od ilości złożonych zamówień.
Zapisy  zdania  poprzedzającego  stosuje  się  również  do  spółek  cywilnych  oraz  spółek
handlowych. Powyższe oznacza, że Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz,
tj. nie może otrzymać i wykorzystać więcej niż jednego Vouchera.

3. Chęć skorzystania z Promocji Uczestnik zgłasza u doradcy handlowego – działającego na rzecz
i w imieniu Organizatora Promocji, w siedzibie Organizatora Promocji.

4. Udział w Promocji jest dobrowolny.

III. ZASADY PROMOCJI.
1. Uprawnionym do otrzymania Vouchera jest każdy Uczestnik, który zgłosi chęć skorzystania z

Promocji  u  swojego  doradcy  handlowego,  zgodnie  z  pkt  II  ust.  3  Regulaminu  i  spełnia
warunki, o których mowa w pkt II ust. 2 Regulaminu.

2. Kwota przyznana w ramach Vouchera wynosi 3.000,00 zł. 
3. Voucher  przekazywany  jest  wg  wyboru  Uczestnika:  w  formie  papierowej  w  siedzibie

Organizatora Promocji lub elektronicznej – na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.
4. Voucher upoważnia do uczestnictwa w kursie przygotowawczym do egzaminu na prawo

jazdy kat. C – na koszt Organizatora Promocji, na nw. zasadach: Uczestnik jest uprawniony
do dokonania wyboru ośrodka szkolenia kierowców prowadzącego działalność na terytorium
Rzeczpospolitej  Polskiej,  w którym kurs  przygotowawczy  będzie  realizowany.  Organizator
Promocji  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  wybór  ośrodka  szkolenia  kierowców
dokonany  przez  Uczestnika.  Uczestnik  po  wyborze  ośrodka szkolenia  kierowców  oraz  po
zakończeniu  kursu  przygotowawczego  do  egzaminu  na  prawo  jazdy  kat.  C  przekaże
Organizatorowi  Promocji  fakturę  VAT do  opłacenia  w  formie  przelewu elektronicznego  –
wystawioną przez konkretny ośrodek szkolenia kierowców, w którym kurs przygotowawczy
został zrealizowany. Faktura VAT musi zostać wystawiona na dane Organizatora Promocji nie
później niż w terminie 180 dni od daty otrzymania Vouchera przez Uczestnika, na kwotę nie
wyższą niż 3.000,00 zł oraz przekazana Organizatorowi Promocji do jego siedziby w terminie
14 dni od daty jej wystawienia. Wraz z fakturą VAT Uczestnik jest zobowiązany przedłożyć
potwierdzenie  ukończenia  ww.  kursu  przygotowawczego  oraz  otrzymany  Voucher.
Organizator Promocji nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z uczestnictwem
Uczestnika w kursie przygotowawczym, w tym w szczególności: kosztów godzin dodatkowych
(realizowanych poza limitem obowiązującym w ramach kursu), czy  kosztów państwowego



egzaminu, do którego przystąpi Uczestnik po zakończeniu kursu przygotowawczego. Voucher
może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość kursu przygotowawczego jest niższa
niż  wartość  Vouchera,  to  cała  wartość  Vouchera  zostaje  uznana  za  wykorzystaną.  Jeżeli
wartość  kursu  przygotowawczego  jest  wyższa  niż  wartość  Vouchera,  pozostała  kwota
pozostaje do opłacenia przez Uczestnika, zgodnie z pkt III ust. 2 i 6 Regulaminu, na podstawie
odrębnego  dokumentu księgowego  wystawionego  na  Uczestnika  przez  ośrodek  szkolenia
kierowców, w którym kurs przygotowawczy został zrealizowany.

5. Organizator Promocji przewiduje możliwość wykorzystania Vouchera na zakup akcesoriów
–  z  asortymentu  wskazanego  przez  Organizatora  Promocji  lub  na  skorzystanie  z  usług
serwisowych  oferowanych  przez  Organizatora  Promocji  –  w  zakresie  wskazanym  przez
Organizatora Promocji. Aby wykorzystać Voucher na zakup akcesoriów lub usługi serwisowe,
Uczestnik  w  czasie  trwania  Promocji  zobowiązany  jest  zrealizować  na  własny  koszt  kurs
przygotowawczy do egzaminu na prawo jazdy kat. C (tj. po otrzymaniu Vouchera zapisać się
na  kurs  przygotowawczy  i  go  ukończyć)  w  ośrodku  szkolenia  kierowców  prowadzącym
działalność  na terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej.  Uczestnik  zobowiązany jest  w terminie
180  dni  od  daty  otrzymania  Vouchera  przedłożyć  potwierdzenie  ukończenia  ww.  kursu
przygotowawczego wraz z dowodem zapłaty za kurs przygotowawczy oraz Voucherem – do
siedziby  Organizatora  Promocji.  Organizator  Promocji  nie  ponosi  żadnych  kosztów
związanych z uczestnictwem Uczestnika w kursie przygotowawczym. 

6. Wszelkie koszty dodatkowe lub wyższe niż 3.000,00 zł obciążają wyłącznie Uczestnika.
7. Wystawcą Vouchera jest Organizator Promocji.
8. Voucher ma wartość kwotową i jest jednorazowego użytku.
9. Vouchera nie można wymieniać na środki pieniężne. 
10. Vouchery nie łączą się ze sobą. 
11. Voucher jest generowany indywidualnie. Jest przypisany do konkretnego Uczestnika oraz nie

może być przedmiotem handlu. 

IV. OBOWIĄZKI.
1. Do  obowiązku  Organizatora  Promocji  należy  rozliczenie  podatkowe  przekazanego  i

wykorzystanego Vouchera oraz ewentualnie – wystawionej na rzecz Organizatora Promocji
faktury VAT, o której mowa w pkt III ust. 4 Regulaminu, w tym zapłata podatku oraz złożenie
odpowiedniej deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym. 

2. Przed  przekazaniem  Vouchera,  Uczestnik  jest  zobowiązany  do  wskazania  Organizatorowi
Promocji  niezbędnych danych (w szczególności  adresu zamieszkania  oraz numeru  PESEL),
celem umożliwienia Organizatorowi Promocji dokonania rozliczeń, o których mowa powyżej.
W  przypadku  nieprzekazania  Organizatorowi  Promocji  niezbędnych  danych,  Organizator
Promocji jest uprawniony do odmowy przekazania Vouchera na rzecz Uczestnika.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
1. Administratorem  danych  osobowych  jest:  Hymer  Poznań  Spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach, ul. Poznańska 10, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne,
NIP: 7812013700, nr tel. 61 677 01 01, adres e-mail info@hymerpoznan.pl

2. Dane przetwarzane są w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym
w związku z wydaniem Voucherów, ewentualnie obroną przed roszczeniami oraz w celach
podatkowych. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. art. 6 ust 1 pkt a RODO)
Uczestnika wyrażona poprzez akt uczestnictwa w Promocji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego,
a także uzasadniony interes Organizatora Promocji (art. 6 ust 1 pkt f RODO) oraz wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Dane  osobowe mogą  być  udostępniane  podmiotom współpracującym z  Administratorem
danych,  jeżeli  będzie  to  konieczne oraz podmiotom uprawnionym do  otrzymania danych
osobowych  (w  tym  właściwemu  Urzędowi  Skarbowemu)  na  podstawie  obowiązujących
przepisów prawa. 



4. Podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  do  wzięcia  udziału  w  Promocji.  Dane
osobowe  będą  przetwarzane  przez  czas  trwania  Promocji,  a  następnie  do  czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń. Osoba,  której dane dotyczą ma prawo dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Treść Regulaminu jest dostępna w stronie internetowej Organizator Promocji oraz w siedzibie

Organizatora Promocji. 
2. Regulamin obowiązuje w okresie trwania Promocji.
3. Promocja  nie  jest  grą losową w rozumieniu  ustawy  z  dnia  19  listopada  2009 r.  o  grach

hazardowych.
4. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności co do

przedłużenia  lub  skrócenia  terminu  obowiązywania  Promocji,  zmiany  sposobu
przeprowadzania Promocji spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi – o
czym zawiadomi na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie.

5. W  kwes ach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  stosuje  się  przepisy  Kodeksu
Cywilnego i inne przepisy prawa. 

6. Wątpliwości  powstałe  w trakcie  trwania  Promocji  dotyczące zasad rozstrzyga Organizator
Promocji.

7. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


