
Regulamin Promocji dla Użytkowników serwisu moto.gratka.pl 

„Promocja na 12 miesięcy” 
 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące terminy, należy przez nie rozumieć: 

1. Spółka - Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 

Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z  

kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, e-mail gratka@gratka.pl, 

telefon 58 739 66 00. 

2. Promocja – Promocja „Promocja na 12 miesięcy”, której warunki opisane są w Regulaminie. 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji. 

4.  Serwis – serwis internetowy moto.gratka.pl, którego właścicielem i administratorem jest 

Spółka. 

5. Regulamin Serwisu – Regulamin korzystania z serwisów internetowych www.gratka.pl 

dostępny pod adresem http://ofirmie.gratka.pl/regulamin/.  

5.  Użytkownik Serwisu – Użytkownik Serwisu w rozumieniu Regulaminu Serwisu, 

6.  Uczestnik Promocji – każda osoba, która spełniła opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa 

w Promocji. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji. 

2. Organizatorem Promocji jest Spółka. 

3. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu 

cywilnego prowadzących działalność związaną z obrotem pojazdami. Promocja przeznaczona jest 

zarówno dla Użytkowników Serwisu, jak i dla osób niebędących Użytkownikami Serwisu. 

4. Czas promocji: Promocja trwa od dnia 16.05.2016 do czasu złożenia przez Spółkę za 

pośrednictwem Serwisu oświadczenia o zakończeniu Promocji (jednakże nie krócej niż do dnia 

30.06.2016r.). 

http://ofirmie.gratka.pl/regulamin/


§ 3 

Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Uczestnikiem Promocji jest osoba, o której mowa w § 2 ust. 3 powyżej, który w okresie trwania 

Promocji spełni łącznie następujące warunki: 

1)  zakupi za pośrednictwem Serwisu wybrany przez siebie pakiet abonamentowy oferowany za 

pośrednictwem Serwisu na 12 miesięcy wypełniając w całości, rzetelnie i zgodnie z prawdą formularz 

zamówienia dla takiego pakietu, 

2)  dokona  opłaty z góry za całość pakietu abonamentowego, o którym mowa w pkt 1) za pomocą 

udostępnionych w Serwisie metod płatności, 

3)  zaakceptuje niniejszy Regulamin w sposób wskazany w Serwisie. 

2. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez Użytkowników przy zakupie 

pakietów abonamentowych i do wykluczania z Promocji tych Użytkowników, których dane budzą 

uzasadnione wątpliwości. 

3. Promocją objęte są abonamenty Autokomis 30, Autokomis 70, Autokomis 150, Dealer 30, 

Dealer 70 oraz Dealer 150, na okres 12 miesięcy. 

§ 4 

Nagroda 

1. Nagrodą gwarantowaną dla każdego Uczestnika, który spełnia warunki uczestnictwa w 

Promocji i nie został z niej wykluczony (dalej jako „Nagroda”) jest w zależności od wyboru Uczestnika 

w formularzu zamówienia abonamentu: 

1) pakiet materiałów promocyjnych - w ramach pakietu materiałów promocyjnych Uczestnik otrzyma 

personalizowany baner na ogrodzenie o wielkości 3x1m, 50 sztuk zawieszek na lusterko i 200 szt 

personalizowanych wizytówek, albo 

2) pakiet 300 punktów kodów wyróżnień, o których mowa w Regulaminie Serwisu do wykorzystania w 

ramach Serwisu – Nagroda ta dostępna jest wyłącznie dla Uczestników będących Użytkownikami 

Serwisu. 

2. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do zamiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent 

pieniężny. 

3. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osobę 

trzecią. 

4. Dostarczenie Uczestnikowi Nagrody w postaci pakietu materiałów promocyjnych odbywać się 

będzie przez przedstawiciela handlowego Spółki (Serwisu „Gratka.pl”). Dostawa nastąpi nie później niż 

30 dni roboczych od momentu zaksięgowania całości wpłaty należnej za wybrany abonament na 12 

miesięcy.  



5.  Dostarczenie Uczestnikowi Nagrody w postaci pakietu kodów nastąpi poprzez zwiększenie o 

300 pkt stanu posiadania konta Użytkownika w Serwisie niezwłocznie po zaksięgowaniu całości wpłaty 

należnej za wybrany abonament na 12 miesięcy. 

§ 5 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej mailem na adres: 

bok@gratka.pl lub pisemnie na adres Spółki. 

2. Reklamacje powinny zawierać Imię i Nazwisko Uczestnika Promocji, adres korespondencyjny i 

przyczynę reklamacji. 

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie poinformowany mailem lub 

listem poleconym w terminie 30 dni. 

§ 6 

Ochrona danych osobowych 

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może 

uniemożliwić udział w Promocji. 

2. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000002408 z  kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 (dalej 

jako „Polska Press Sp. z o.o.”) dla celów organizacji i przeprowadzenia Promocji, w szeroko pojętych 

celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polska Press Sp. z o.o., a także w celach 

statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.  

3. Polska Press Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania w 

siedzibie Polska Press Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw 

co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać 

zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych 

sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie. Podanie 

danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Promocji. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Spółki, a także na stronie 

http://moto.gratka.pl/katalog_firm/oferta/.  

 


