REGULAMIN PROMOCJI – PROGRAM „KUPON LOJALNOŚCIOWY”
SKP AUTOMOBILKLUBU RADOSMKIEGO
obowiązuje od 21.07.2021
§1 DEFINICJE
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte,
nie wynika inaczej:
1. Organizator – Automobilklub Radomski z siedzibą w Radomiu, ul. Warszawska 17/21.
2. Uczestnik – uczestnik programu „Kupon Lojalnościowy” Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) Automobilklubu
Radomskiego, który dokonuje zakupu usług, na SKP Organizatora, który w sposób opisany w niniejszym
regulaminie przystąpił do Programu oraz otrzymał „Kupon Lojalnościowy”.
3. Program – program „Kupon Lojalnościowy”, którego warunki przedstawione są w niniejszym regulaminie.
4. Formularz uczestnika – formularz składany przez osobę przystępującą do Programu „Kupon Lojalnościowy”
– zawierające dane osobowe i zgodę na ich przetwarzanie.
5. Karta „ Kupon Lojalnościowy” – karta wydawana Uczestnikowi Programy służąca do jego identyfikacji oraz
rejestracji Uczestnika w programie.
6. Wykaz Partnerów Automobilklubu Radomskiego – dokument określający listę partnerów uczestniczących w
Programie lojalnościowym.
7. Stacja Kontroli Pojazdów – Stacja Kontroli Pojazdów Organizatora, biorąca udział w Programie „ Kupon
Lojalnościowy”
§2 OPIS PROGRAMU
1. Regulamin programu „Kupon Lojalnościowy” realizowanego przez

Organizatora jest dokumentem

zawierającym warunki uczestnictwa w tym programie, które Uczestnik akceptuje, przystępując do programu.
2. Program „Kupon Lojalnościowy” stworzony został dla Uczestników współpracujących z Organizatorem
Programu, którzy nabywają od Organizatora usługi w ramach prowadzonej przez Organizatora działalności.
3. Program „Kupon Lojalnościowy” ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu usług na
Stacji Kontroli Pojazdów Automobilklubu Radomskiego.
§3 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przystąpienie do Programu "Kupon Lojalnościowy" jest dobrowolne, Uczestnikami Programu mogą być
osoby prawne (firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą instytucje, urzędy) oraz osoby fizyczne.
2. Przystępując do Programu Uczestnik przyjmuje za obowiązujące pomiędzy nim a Organizatorem warunki i
zasady określone w niniejszym Regulaminie.
3. Jeżeli Uczestnik bądź posiadacz Karty naruszy warunki Regulaminu Organizator jest uprawniony do
usunięcia go z Programu oraz do odebrania Kuponu.
4. Przystąpienie do Programu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i złożenie na ręce przedstawiciela
Organizatora Formularza Uczestnika, Formularz powinien zawierać imię i nazwisko, numer rejestracyjny
pojazdu, telefon oraz własnoręczny podpis Uczestnika. Po własnoręcznym podpisaniu i złożeniu Formularza
Uczestnika otrzymuje poświadczenie przystąpienia do Programu "Kupon Lojalnościowy" - Kartę "Kupon
Lojalnościowy"

5. Karta jest własnością Uczestnika, może się nią posługiwać Uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego do
tego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem Programu lub została przez
Uczestnika upoważniona do jej wykorzystania. Każda osoba korzystająca z Karty jest związana
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Karta z unikalnym numerem identyfikacyjnym, wydawana jest przez Organizatora w celu potwierdzenia
uczestnictwa w Programie. Karta wydawana jest Uczestnikowi bezpłatnie.
7. W przypadku uszkodzenia Karty Uczestnik może żądać jej wymiany na nową, nieuszkodzoną. Uczestnik
powinien w tym celu zgłosić się na Stację Kontroli Pojazdów, wypełnić stosowny formularz. Uczestnik
otrzyma nową Kartę. Uczestnik może rozpocząć korzystanie z przysługujących zniżek i usług z użyciem
nowej Karty, od momentu jej otrzymania. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio w przypadku utracenia
Karty, zniżki i usługi przypisane do uszkodzonej lub utraconej Karty nie ulegają przepadkowi. Nie dotyczy to
zniżek i usług jednokrotnego użytku.
8. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych przez Uczestnika w celu przystąpienia do Programu w
Formularzu Uczestnika, Uczestnik powinien w ciągu 7 dni od daty zmiany powiadomić o tym Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych
przez Uczestnika.
9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Organizator
zawiadamia Uczestników o zmianach Regulaminu za pośrednictwem Stacji Kontroli Pojazdów, strony
internetowej www.automobilklub.radom.pl.
10. Poprzez złożenie podpisu na Formularzu Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie,
systematyzowanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach operacyjnych i marketingowych Programu
swoich danych osobowych figurujących w Formularzu Uczestnika. Organizator jest uprawniony do
udostępniania w tym celu danych zawartych w
Formularzu Uczestnika partnerom współpracującym z Organizatorem oraz podmiotom powiązanym z nim
kapitałowo.
11. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
12. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty, w szczególności
polegające na jej uszkodzeniu w skutek niewłaściwego jej przechowywania.
13. Karta jest ważna do wyznaczonego terminu kolejnego badania.
§4 OFERTA ORAZ WYKAZ PARTNERÓW
1. Organizator oraz dostawcy usług/promocji przy zestawieniu Wykazu Partnerów AR, doborze zniżek i usług i
ich opisie kierują się możliwie największą troską o pełną satysfakcję Uczestnika, ale nie można ich obciążyć
odpowiedzialnością za ich jakość.
2. Organizator i dostawcy zniżek i usług, nie gwarantują, że zdjęcia, parametry i opisy zniżek i usług ujęte w
Wykazie Partnerów AR są dokładne, kompletne i aktualne. W rzeczywistości zniżki i usługi mogą różnić się
od ich opisu z uwagi na powstałe zmiany technologiczne, zmiany na rynku produktu oraz zmiany w zakresie
regulacji prawnych.

3. Wartości zbliżonych zniżek i usług oferowanych Uczestnikom w kolejnych edycjach Wykazu Partnerów AR
mogą różnić się od siebie. W momencie pojawienia się nowej edycji Wykazu Partnerów AR poprzednia
edycja traci ważność.
4. Informacje o zniżkach i usługach zawarte w Wykazie Partnerów AR Programu Lojalnościowego, w
szczególności opisy, prezentowane w materiałach Organizatora, wskazują tylko i wyłącznie na rodzaj zniżek i
usług i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Organizator zastrzega sobie prawo
zastąpienia zniżek i usług inną usługą lub zniżką o tym samym lub zbliżonym przeznaczeniu i parametrach, w
szczególności dotyczy to usług zamówionych przez Uczestnika.
5. Wykaz partnerów wraz z oferowanymi zniżkami wielorazowymi:
a) AUTO - NAPRAWA Krzysztof Pawlak, ul. Warszawska 17/21, tel.: 513 867 853, Bezpłatnie: wymiana
żarówek, test płynu hamulcowego i chłodniczego, 5% zniżki na robociznę.
b) STILMAX Rafał Grajnert, ul. Warszawska 17/21, tel.: 609 369 389, 10% zniżki na naprawę i obsługę
okresową motocykli.
c) AUTO-SKODA Zdzisław Gniadek, ul. Warszawska 17/21, tel.: 48 385 16 11, 10% zniżki na wykonanie
prac blacharsko lakierniczych.
d) MOTO - EKSPERT Marcin Iwański, ul. Warszawska 17/21, tel.: 664 490 491, Bezpłatnie: pomiar
powłoki lakierniczej, 10% zniżki na wykonanie opinii rzeczoznawcy.
e) BROKER UBEZPIECZENIOWY Barbara Trzaszczka, tel. 604 738 153, 5-10 % - zniżki na OC i AC
komunikacyjne, 20% - zniżka w ubezpieczeniu majątkowym.
f) ASCAR SERVICE Artur Sarnacki, ul. Limanowskiego 97, tel.: 48 307 0102, 10% zniżki na obsługi i
naprawy pojazdów.
g) WYKAŃCZANIE WNĘTRZ Piotr Romelczyk, Kowala Kolonia 46C tel.: 782 405 930, 10% zniżki na
wykonanie: elektryka, hydraulika, płytki, gres, terakota, wymiana drzwi i okien, montaż płyt k/g, gładź,
malowanie, panele podłogowe, panele ścienne, panele 3D.
h) BROKER

UBEZPIECZENIOWY

Anna

Michalska,

tel.

603 941 339,

email:

amichalska33@poczta.onet.pl, dodatkowe zniżki na ubezpieczenie (poza własnymi wypracowanymi).
i)

P.H.U Techpol Sławomir Kruk, ul. Brzustowska 74A/1, tel.: 48 333 13 33, Doradztwo przy
projektowaniu instalacji wod-kan, 10% upustu na budowę przyłączy wod-kan .

j)

PPHU SMAR Jan Pastuszka, ul. Warszawska 17/21, tel. 665680218, - wynajem agregatów
prądotwórczych o mocy 30-120 kW oraz obsługa elektroenergetyczna imprez plenerowych – rabat do
ustalenia indywidualnego.
§5 BONUSY AUTOMOBILKLUBU RADOMSKIEGO

1. Kupon uprawnia do skorzystania jeden raz z jednego oferowanego przez Automobilklub bonusu, znajdującego
się w wykazie w punkcie 2 §5.
2. Wykaz oferowanych bonusów Automobilklubu:
a) Jazda gokartem po torze AR – 5 min (TOR - obsługa toru - zgodnie z grafikiem korzystania z toru).
b) Jazda własnym motocyklem po torze AR (1 sesja – 3 godz.) (TOR - obsługa toru - zgodnie z grafikiem
korzystania z toru).

c) Jazda doszkalająca miejska z instruktorem AR (30 min) – dla osób posiadających prawo jazdy kat. B
(Ośrodek Szkolenia Kierowców).
d) Jazda doszkalająca na placu z instruktorem AR (30 min) - dla osób posiadających prawo jazdy kat. B
(Ośrodek Szkolenia Kierowców).
e) Jazda sprawnościowa na trolejach z instruktorem - AR (30 min) – dla osób posiadających prawo jazdy
kat. B (Ośrodek Szkolenia Kierowców).
f) Test układu chłodzenia - AR – płyn (Stacja Kontroli Pojazdów).
g) Przy badaniach w pracowni psychologicznej AR BONUS - jazda gokartem (5 min) lub jazda własnym
motocyklem po torze AR (1 sesja pon.- pt.).
h) Ustawienie świateł / poza badaniem technicznym– AR (Stacja Kontroli Pojazdów).
i)

Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu (układ jezdny, układ hamulcowy, oświetlenie) – AR (Stacja
Kontroli Pojazdów).

j)

Zniżka na kurs prawa jazdy OSK – AR – 50zł (Ośrodek Szkolenia Kierowców).
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Program „Kupon Lojalnościowy” obowiązuje od dnia 21.07.2021. Po zakończeniu Programu każdy Uczestnik
zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi posiadany przez siebie Kupon Lojalnościowy.
2. Organizator ma prawo wykluczyć z Programu Uczestnika jeżeli uczestnik nie będzie aktywny przez okres 12
miesięcy. Pod pojęciem nieaktywności Uczestnika rozumie się sytuację, w której Uczestnik nie dokonał
zakupu, przez okres 12 miesięcy od dnia ostatniego takiego zapisu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Programu „Kupon Lojalnościowy”
4. Informacja o zakończeniu Programu „Kupon Lojalnościowy” jest udostępniana w sposób zwyczajowo
przyjęty na Stacji Kontroli Pojazdów oraz u partnerów w dobrze widocznym miejscu lub na stronie
internetowej www.automobilklub.radom.pl na co najmniej 60 dni przed planowanym zakończeniem
Programu. Informacja zawiera szczegółowe warunki zakończenia promocji.
5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone
Organizatorowi. Uczestnik rezygnujący z Programu zobowiązany jest do zwrotu Kuponu.
6. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez
Organizatora lub Zarząd Klubu.
8. Regulamin dostępny jest dla Uczestników na Stacji Kontroli Pojazdów oraz na stronie internetowej
www.automobilklub.radom.pl
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.07.2021.
10. Regulamin w niniejszej treści obowiązuje od dnia 21.07.2021.

