REGULAMIN PROMOCJI „Udane wakacje to rabat na zakup”
(dalej „Regulamin”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „Udane wakacje to rabat na zakup”, zwanej dalej
„Promocją”, jest Grupa Wadowscy Gaj sp. z o.o. z siedzibą w Gaju, przy ul.
Myślenickiej 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000546344, NIP:
944-22-47-937, nr REGON: 360952871, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest promocja wynajmu oraz sprzedaży pojazdów typu kamper,
zwanych dalej „Kamperami”, na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 22.06.2021 roku do 30 września 2021
roku, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 9 i 10 Regulaminu.
4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dwóch
Punktach Sprzedaży i Wynajmu Organizatora: Gaj k/Krakowa, ul. Myślenicka 7 oraz
Janki k/Warszawy, ul. Krakowska 18.
§ 2. VOUCHERY
1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 200 (słownie: dwieście) kuponów
rabatowych na zakup Kampera u Organizatora, zwanych dalej „Voucherami”,
w tym: 100 (słownie: sto) Voucherów o wartości nominalnej po 3000 (słownie: trzy
tysiące 00/100) złotych brutto oraz 100 (słownie: sto) Voucherów o wartości
nominalnej po 4000 (słownie: cztery tysiące 00/100) złotych brutto.
2. Każdy Voucher będzie posiadał swój indywidualny numer identyfikacyjny, termin
ważności oraz będzie wystawiany imiennie na rzecz uprawnionej do jego
otrzymania osoby, zwanej dalej „Uprawnionym”.
3. Voucher jest jednorazowy i może zostać wykorzystany w okresie jego ważności
przez Uprawnionego tylko jednokrotnie na zakup przez Uprawnionego Kampera
od Organizatora w ramach jego oferty, co oznacza, że w takim wypadku cena
brutto Kampera będzie mogła zostać częściowo pokryta jednym Voucherem do jego
wartości nominalnej, a reszta ceny Kampera zostanie zapłacona przez
Uprawnionego.
4. Voucher jest ważny przez okres 1 (słownie: jednego) roku od dnia jego wydania
Uprawnionemu (data ważności wskazana będzie na Voucherze). Niewykorzystanie
Vouchera w terminie na nim wskazanym jest równoznaczne z utratą jego ważności,
a tym samym wygaśnięciem prawa do skorzystania z Vouchera.
5. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę, usługę czy inne dobro materialne, jest
niezbywalny oraz nie można go przekazać osobie trzeciej.
6. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości, a zatem Uprawnionemu nie
przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania
całej wartości nominalnej, na jaką wystawiony został Voucher.
7. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jej rozwiązania lub unieważnienia
ewentualny zwrot części ceny Kampera pokrytej Voucherem nastąpi poprzez zwrot
Vouchera Uprawnionemu lub wystawienie na jego rzecz nowego Vouchera
o tożsamej wartości nominalnej.
8. Warunkiem skorzystania z Vouchera przez Uprawnionego jest przekazanie jego
oryginału Organizatorowi najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży Kampera.
Organizator może odmówić realizacji Vouchera w wypadku jego zgubienia lub
uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie indywidualnego numeru

identyfikacyjnego lub danych Uprawnionego, a także gdy z Vouchera chce
skorzystać osoba niebędąca Uprawnionym.
§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Promocja skierowana jest wyłącznie do konsumentów w rozumieniu przepisu art.
221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy i członkowie organów Organizatora
oraz McRent Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Gaju.
3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Vouchera konsument powinien
w czasie trwania Promocji:
a) wypożyczyć w jednym z Punktów Sprzedaży i Wynajmu Kamper na czas:
a) od 8 do 14 dni – w celu uzyskania Vouchera o wartości 3000 złotych
na zakup Kampera;
b) powyżej 14 dni – w celu uzyskania Vouchera o wartości 4000 złotych
na zakup Kampera;
b) wyrazić zgodę na warunki Promocji określone w Regulaminie oraz na
przedstawienie mu oferty handlowej w zakresie sprzedaży Kamperów przez
przedstawiciela Organizatora.
5. Objęte Promocją wypożyczenie Kampera, o którym mowa w ust. 4 powyżej, może
nastąpić albo u Organizatora w jednym z Punktów Sprzedaży i Wynajmu albo u jego
partnera – McRent Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Gaju za pośrednictwem strony
internetowej www.mcrent.pl, przy czym w tym drugim wypadku Promocją objęte
jest tylko takie wypożyczenie Kampera, w którym wydanie konsumentowi Kampera
wypożyczonego za pośrednictwem ww. strony internetowej nastąpi u Organizatora
w jednym z jego Punktów Sprzedaży i Wynajmu.
6. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika
do Promocji, zwane dalej „Zgłoszeniem”.
7. Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia i otrzymać tylko jeden Voucher.
Ewentualne ponowne wypożyczenie Kampera nie uprawnia do utrzymania kolejnego
Vouchera.
8. Wydawanie Voucherów Uprawnionym odbywać się będzie podczas odbioru
wypożyczonego Kampera w jednym z Punktów Sprzedaży i Wynajmu Organizatora
po stwierdzeniu przez pracownika Punktu Sprzedaży i Wynajmu, iż Uczestnik
spełnia warunki wzięcia udziału w Promocji i dokonał prawidłowego Zgłoszenia do
Promocji.
9. Vouchery będą przyznawane aż do wyczerpania się puli Voucherów.
10. W przypadku wyczerpania się puli Voucherów Promocja ulega automatycznemu
zakończeniu, co nie narusza praw Uprawnionych, który otrzymali już Vouchery.
11. Informacja o wyczerpaniu puli Voucherów będzie dostępna w Punkcie Sprzedaży
i Wynajmu.
§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać
ustnie do protokołu lub na piśmie w Punktach Sprzedaży i Wynajmu.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i adres Uczestnika oraz
uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacja rozpatrywana będzie przez Organizatora w terminie 14 (słownie:
czternastu) dni od daty jej otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony listem
poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 14 (słownie:
czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Punktach Sprzedaży i Wynajmu, w których
wydawane są Vouchery w ramach Promocji.
2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w zakresie wskazanych
w nim Punktów Sprzedaży i Wynajmu w wypadku zmiany ich adresów lub
stworzenia nowych Punktów Sprzedaży i Wynajmu, a także w zakresie zwiększenia
puli Voucherów lub przedłużenia czasu trwania Promocji. Zmiana taka nie może
naruszać praw nabytych przed jej dokonaniem. Informacja o zmianie Regulaminu
winna zostać umieszczona w miejscach wcześniejszej publikacji oraz udostępniania
Regulaminu, o których mowa w § 5 ust. 1, nie później niż na 14 dni przed
wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie braku akceptacji zmian
Regulaminu, Uprawnieni oraz osoby, które wzięły udział w Promocji lub dokonały
Zgłoszenia przed taką zmianą mogą zrezygnować z udziału w Promocji w ciągu 14
dni od daty uzyskania informacji o zmianie Regulaminu.
4. Administratorem danych Uczestników jest Grupa Wadowscy Gaj sp. z o.o. z siedzibą
w Gaju (32-031), ul. Myślenicka 7 (dalej: Administrator). Administrator powołał
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Wadowscy sp. z o.o.
pod adresem iod@wadowscy.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji
promocji, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Uczestnika, a w zakresie
przetwarzania ich do celów marketingowych jest nim prawnie uzasadniony interes
realizowany przez administratora jakim jest marketing usług własnych. Dane
Uczestników nie są przekazywane podmiotom trzecim ani do krajów trzecich, za
wyjątkiem sytuacji powierzenia ich przetwarzania na zlecenie Administratora
podmiotom trzecim, które odbywa się na podstawie zawartych umów z podmiotami
przetwarzającymi. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich
użyteczności dla założonego celu i są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich
użyteczności. Każda osoba, której dane Administrator przetwarza, ma prawo do
żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do ich
przenoszenia oraz do cofnięcia zgody. Osoba, której dane są przetwarzane, ma
również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane
przez Administratora podchodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą i nie
podlegają profilowaniu.

