REGULAMIN PROMOCJI
„Płyn za darmo”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. Akcja promocyjna „Płyn za darmo”, zwana dalej „Promocją”, przeznaczona jest dla użytkowników Aplikacji
„ProfiAuto” (dalej: „Aplikacja”). Użytkownicy biorący udział w Promocji dalej zwane będą „Uczestnikami”.
1.2. Aplikacja jest oprogramowaniem umożliwiającym użytkownikom korzystanie z usług serwisowych w niezależnych
warsztatach samochodowych należących do sieci ProfiAuto Serwis.
1.3. Organizatorami promocji są:
a) Moto–Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział
Gospodarczy w Katowicach, KRS pod numerem 0000025700 o numerze NIP: 954-20-22-592, o numerze
REGON: 271218714,
b) Moto Flota Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000314486, o numerach NIP 634-26-94-144 oraz REGON
241001872, kapitał zakładowy 1.000.000 zł,
zwanymi dalej łącznie „Organizatorem”.
1.4. Promocja jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. Promocja będzie trwała od 2 listopada 2020 r. do 31.10.2021.
§ 2. Zasady uczestnictwa w Promocji
2.1. Uczestnik Promocji w celu nabycia prawa do otrzymania nagrody powinien wprowadzić do Aplikacji przebieg
swojego pojazdu i udokumentować go zdjęciem. Po wykonaniu tych czynności będzie mógł odebrać od jednego z
partnerów handlowych Organizatora płyn do spryskiwaczy. Lista partnerów, u których można odebrać nagrody
dostępna jest w Aplikacji i na stronie internetowej plynzadarmo.pl.
2.2. Uczestnik Promocji po przejechaniu 1000 km może ponownie wprowadzić do Aplikacji przebieg swojego pojazdu i
udokumentować go zdjęciem, co uprawnia go do otrzymania kolejnej nagrody. Maksymalnie jeden Uczestnik może
otrzymać 3 płyny do spryskiwaczy przez pierwsze 6 miesięcy trwania Promocji.
2.3. Po zleceniu wykonania dowolnej usługi, z wyłączeniem usługi promocyjnej „kontrola auta za 1 zł”, dotyczącej
swojego pojazdu i jej zrealizowaniu poprzez Aplikację i funkcję ProfiAuto Pay, Uczestnik Promocji będzie miał
możliwość kontynuowania swojego udziału w Akcji przez kolejne 6 miesięcy na zasadach wskazanych powyżej.
2.4. Odbiór płynów następuje na podstawie wygenerowanego w Aplikacji kodu QR, który zachowuje ważność do końca
trwania Promocji, przy czym należy wykorzystać otrzymany kod przed wygenerowaniem nowego.
§ 3. Postępowanie reklamacyjne
3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, pod adresem
wskazanym w pkt. 1.3 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem "Reklamacja", w terminie 7 dni od daty wystąpienia
uzasadniającego je zdarzenia.
3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę podmiotu reklamującego, imię i nazwisko osoby składającej
reklamację, jej dokładny adres oraz powód złożenia reklamacji.

3.3. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich wpływu. O
wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadomi wnoszący reklamację Warsztat.
§ 4. Postanowienia końcowe
4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji. Wszelkie zmiany
będą obowiązywały w ciągu 7 dni od daty ich ogłoszenia.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji po upływie 7 dni od daty ogłoszenia takiej informacji.
4.3. Wzięcie udziału w Promocji stanowi akceptację przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu.
4.4. Przez cały okres trwania Promocji niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie firmy Moto-Profil
(Organizatora) oraz w Aplikacji.
4.5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie następowało zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce
Prywatności i Regulaminie korzystania z Aplikacji.
4.6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez Sądy powszechne w
Katowicach.

