REGULAMIN PROMOCJI „VIP ROOM”
§1
ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem akcji promocyjnej zwanej dalej „Promocją” jest Detruck Sp. z o.o. z siedzibą w
Gliwicach przy ulicy Okrężnej 3 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podnumerem KRS:
0000336716 posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 969-155-65-48, zwany dalej
„Organizatorem”.
§2
CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja trwa od 01.10.2014 do odwołania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia promocji w dowolnym
czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji o tym fakcie na
stronie internetowej lub w siedzibie Organizatora.
§3
UCZESTNICTWO W PROMOCJI
Promocja skierowana jest do wszystkich klientów firmy Detruck Sp. z o.o. , zwanych dalej
„Uczestnikami”.
§4
ZASADY PROMOCJI
1. Za każde 10 złotych netto zaksięgowane w siedzibie naszej firmy Uczestnik otrzyma 1
punkt, przypisany do jego indywidualnego konta elektronicznego.
2. W celu uzyskania informacji na temat sumy zebranych przez siebie punktów Uczestnik
powinien zalogować się na indywidualnym koncie elektronicznym po kliknięciu w zakładkę
„VIP Room” na stronie internetowej Organizatora i po pozytywnie zakończonym procesie
uwierzytelnienia podanych przez niego danych. Na dane składają się login i hasło, gdzie
hasłem jest Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Uczestnika.
3.Za każde 1000 punktów Uczestnik otrzyma voucher zwany dalej „Przedmiotem promocji”
opiewający na kwotę 300 złotych, który będzie można zrealizować w siedzibie firmy w celu
pozyskania dodatkowych towarów i usług określonych w ustanowieniu 4 niniejszego
paragrafu.

4. Usługi, które zostały objęte Promocją:
- serwis opon
- naprawy warsztatowe
- przeglądy serwisowe
- wynajem wózków widłowych
- wynajem podnośników budowlanych
- wynajem przyczepki samochodowej
- zakup części zamiennych
- asortyment znajdujący się w ofercie firmy
§5
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest
Detruck Sp. z o.o.
2. Dane osobowe Uczestników nie są nikomu udostępnianie, z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
3. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i posiada możliwość ich
poprawiania w dowolnym czasie.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie http://www.detruck.pl.
2.W przypadku otrzymania Przedmiotu promocji Uczestnik nie może ubiegać się o jego
ekwiwalent pieniężny, punktowy czy jakikolwiek inny nie będący towarami lub usługami
omówionymi w ustanowieniach 3 i 4 paragrafu § 4.
3.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zasady
Kodeksu Cywilnego.
4. Przystępując do promocji Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i
zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

