
Regulamin akcji marketingowej „Vouvcher rabatowy - KOMISY” 
 

Postanowienia ogólne. 
 

1. Organizatorem Akcji marketingowej  jest: 
CRH Żagiel Auto Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Lublinie, ul. Roztocze 4 (20-722 Lublin), NIP: 712-289-27-82. Wysokość kapitału 
zakładowego i kapitału wpłaconego: 1.702.000 PLN Sąd rejonowy Lublin XI Wydział 
Gospodarczy KRS Nr 0000218758 zwana dalej Organizatorem. 

2. Akcja zostanie przeprowadzona na terenie Lublina w siedzibie Organizatora. 

3. Czas trwania Akcji: od 20 marca 2020 d 31 grudnia 2020 roku. 
4. Uczestnikami akcji mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, które w okresie trwania 

Akcji dokonają zakupu samochodu w salonie samochodów używanych DWA 
prowadzonego przez Organizatora i  zgłoszą się do  Serwisu samochodowego 
prowadzonego przez Organizatora i skorzystają z dowolnej usługi serwisowej w 
serwisie samochodowym prowadzonym przez Organizatora .  

 

Zasady uczestnictwa w Promocji 
 

1. Akcja polega na przyznaniu przez Organizatora – za pośrednictwem Salonu 
Samochodów używanych  -  Vouchera wartościowego do zrealizowania u Organizatora 
w ramach wykonywanej usługi serwisowej. 

2. Wartość otrzymanego Vouchera to 200 zł brutto, do wykorzystania na dowolna usługę 
serwisową.  

3. Vouvcher jest ważny tylko dla samochodów marki Skoda, Seat, Audi, Volkswagen. 
4. Do wydanego vouvchera przypisany jest nr vin i tylko takiego auta dotyczy akcja 

marketingowa. 
5. Vouvcher jest ważny 1 rok od daty jego wydania i przekazania Uczestnikowi. 
6. Wzór vouvcherua stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego regulaminu. 
7. W ramach Akcji promocją będą objęte wszystkie usługi serwisowe świadczone przez 

Organizatora z wyłączeniem usług zlecanych podwykonawcom – zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu. 

8. Akcja nie łączy się z innymi akcjami, zniżkami, rabatami  prowadzonymi przez 
Organizatora. 

9. Uczestnik ma prawo do realizacji vouvchera jednorazowo. Rozliczenie vouvchera 
dotyczy wyłącznie  kosztu usługi serwisowej. Za części, płyny eksploatacyjne, itd., 
użyte do zrealizowania usługi serwisowej uczestnik jest zobowiązany uiścić płatność w 
kasie Organizatora. 

10. Warunkiem realizacji AKCJI jest uiszczenie przez Uczestnika opłaty w wysokości 1 zł  
brutto. 

11. W przypadku gdy wartość usługi serwisowej będzie niższa niż wartość vouvchera 
Organizator nie zwróci Uczestnikowi różnicy ani nie może ona zostać wykorzystana 
przy na następnej usłudze serwisowej realizowanej u Organizatora. 

12. W przypadku gdy wartość usługi serwisowej będzie wyższa niż wartość vouvchera 
Uczestnik dopłaci brakującą  kwotę  ponad wartość vouvchera  w kasie Organizatora. 



13. Uczestnik, chcąc otrzymać rabat wartościowy wskazany w vouvcherze – zobowiązany 
jest do jego pozostawienia u Organizatora w momencie realizacji usługi serwisowej. 

 

 
 
 
Postanowienia końcowe. 

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej www.auto.zagiel.pl 

2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w Akcji. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy organizatora oraz członkowie ich 
najbliższej rodziny. 

4. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych nie 
prowadzących działalności gospodarczej (art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT), zaś dla 
przedsiębiorców stanowi przychód do opodatkowania. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji w każdym momencie bez podania 
przyczyny. 

7. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty realizacji kuponu. 
 

 
 
  
 
Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór Vouchera 
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Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór Vouchera 
 

   

 

 



Załącznik nr 2 do regulaminu – Usługi zewnętrzne nie objęte promocją. 
 
Promocji nie dotyczą naprawy zlecane podwykonawcom zewnętrznym takie jak: 

  regeneracja turbosprężarek 

 regeneracja głowic 

 regeneracja alternatora 

 regeneracja rozrusznika 

 regeneracja przekładni kierowniczej 

 regeneracja pompy wspomagania 

 ustawianie geometrii 

 usługi blacharsko lakiernicze 

 likwidacja szkód komunikacyjnych. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja z dnia28-02-2020 


