REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
organizowanej pod hasłem „Zakup oleju z rabatem 50%”
§ 1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Organizator – „Benepol” sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 43A, 10-410
Olsztyn, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000265869, NIP 7393586287, REGON 280154677, kapitał zakładowy
60 000 zł (wpłacony w całości). Kontakt z Organizatorem można uzyskać pod numerem
telefonu: 91 883 83 83 oraz pod adresem e-mail: recepcja.sz@benepol.pl
2. Przegląd Bezpieczeństwa – przegląd weryfikujący w pojeździe obejmuje weryfikację
kilkudziesięciu punktów kontrolnych. Karta Przeglądu Bezpieczeństwa dostępna jest do
pobrania na stronie https://www.benepol.pl/serwis/przeglad-bezpieczenstwa.
3. Olej – olej silnikowy (czynniki smarujący w silnikach spalinowych) nabywany przez
Uczestnika w celu użycia przy wykonaniu przez Organizatora usługi przeglądu z
wymianą oleju w pojeździe Uczestnika;
4. Przegląd z wymianą oleju – przegląd okresowy zgodny z wpisem do Cyfrowej Książki
Przeglądów
5. Akcja Promocyjna – przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w
Regulaminie oferta sprzedaży Oleju prowadzona pod hasłem „Zakup oleju z rabatem
50%”;
6. Uczestnik – Konsument lub Przedsiębiorca, który zleca Organizatorowi wykonanie
Przeglądu Bezpieczeństwa, Przeglądu z wymianą oleju oraz nabywa Olej w ramach
Akcji Promocyjnej;
7. Dane – dane osobowe Uczestników;
8. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który zleca Organizatorowi
wykonanie Przeglądu Bezpieczeństwa, Przeglądu z wymianą oleju oraz nabywa Olej,
w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową, która zleca Organizatorowi wykonanie Przeglądu Bezpieczeństwa,
Przeglądu z wymianą oleju oraz nabywa Olej, w celu związanym bezpośrednio z jego
działalnością gospodarczą lub zawodową;
10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej
upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Oleju w wysokości i na warunkach
określonych w Regulaminie;
11. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w
Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.
§ 2. Postanowienia ogólne
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Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie we wszystkich serwisach prowadzonych przez
Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 27.05.2020 r. od
godziny 00:00 do dnia 30.06.2020 r. do godziny 23:59.
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§ 3. Zasady Akcji Promocyjnej
Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. Każdy
Uczestnik ma prawo skorzystania z Akcji Promocyjnej tylko jeden raz.
Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji
Promocyjnej jest zlecenie przez Uczestnika Organizatorowi wykonania Przeglądu
Bezpieczeństwa w pojeździe będącym w posiadaniu Uczestnika oraz zapłata przez
Uczestnika na rzecz Organizatora wynagrodzenia za wykonanie tego przeglądu, w
terminie od rozpoczęcia do zakończenia Akcji Promocyjnej.
Rabat polega na tym, iż Uczestnik zlecając Organizatorowi wykonanie Przeglądu
Bezpieczeństwa, pod warunkiem późniejszego zlecenia Organizatorowi wykonania
Przeglądu z wymianą oleju, nabywa prawo do zakupu Oleju w ilości niezbędnej do
wykonania Przeglądu z wymianą oleju w jednym pojeździe, z 50% upustem od
aktualnie obowiązującej ceny sprzedaży brutto.
Przy zleceniu wykonania Przeglądu Bezpieczeństwa, uprawnienie do Rabatu
przyznawane jest automatycznie, co zostaje odnotowane na wystawianej Uczestnikowi
fakturze/rachunku poprzez dodanie wzmianki „Rabat na Olej w wysokości 50% ceny
detalicznej brutto. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej
https://www.benepol.pl/serwis/przeglad-bezpieczenstwa oraz u pracowników serwisu”.
Uczestnik, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań wynikających z
Regulaminu, uprawniony jest do skorzystania z rabatu w terminie 12 miesięcy od dnia
wykonania Przeglądu Bezpieczeństwa. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do
otrzymania równowartości kwoty Rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych
1. Podanie Danych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Akcji Promocyjnej.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Na potrzeby Akcji
Promocyjnej przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres
email, adres zamieszkania/siedziby, nr NIP/REGON/KRS, nr telefonu.
3. Treść obowiązku informacyjnego związanego z przetwarzaniem Danych stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 6. Obowiązki informacyjne
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.benepol.pl/serwis/przegladbezpieczenstwa oraz w każdym serwisie Organizatora. Na zgłoszone pracownikowi
Organizatora życzenie Regulamin udostępniany jest Uczestnikowi do wglądu.
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2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami w sposób
bezpośredni w serwisach, a także telefonicznie, mailowo oraz pisemnie - w przypadku
podania przez Klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.
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§ 7. Skargi
Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik
może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Oleju lub usiłowania jego nabycia.
Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora („Benepol” sp. z o.o., ul.
Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn,) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna - Zakup oleju
z rabatem 50%”.
Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub emailowej oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik
zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na
adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych.
2. Skorzystanie przez Uczestnika z Rabatu oznacza zgodę Uczestnika na warunki
Regulaminu.
3. Zasady przeprowadzania Akcji Promocyjnej określa wyłącznie Regulamin oraz
obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają
charakter wyłącznie informacyjny
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Broszura informacyjna RODO.
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