Regulamin promocji motocykli Benelli TRK 502 i 502 X „Akcesoria na wakacje”

I. Postanowienia ogólne
Organizatorem Promocji „Akcesoria na wakacje” (zwanej w dalszej części regulaminu
„Promocją”) jest MOTOR-LAND Tomasz Kuzior, Zbigniew Hebda Sp.j. 05-092 Dziekanów
Nowy ul. Kolejowa 362/364, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000188944, NIP: 952-12-76-235, REGON: 012224180,
1. Promocja prowadzona jest w autoryzowanych salonach marki Benelli, których wykaz
znajduje się na oficjalnej stronie producenta: poland.benelli.com/dealers
II. Czas trwania Promocji
1. Promocja rozpoczyna się w dniu 20 sierpnia 2019 roku i kończy z dniem 30 września
2019 roku lub wraz z wyczerpaniem dostępności poszczególnych modeli motocykli lub
akcesoriów oferowanych do zakupionego pojazdu.
III. Warunki uczestnictwa, przedmiot i przebieg Promocji
1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych (ukończone 18 lat i brak częściowego lub całkowitego
ubezwłasnowolnienia w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) dokonująca zakupu
towarów w ilościach detalicznych. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności
prawnych mogą brać udział w Promocji jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela
ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i
zaakceptował jego postanowienia.
2. Klient, który w miejscu określonym w pkt. I.1 niniejszego Regulaminu oraz w terminie
określonym w pkt. II.1, zakupi jeden z fabrycznie nowych pojazdów marki Benelli z 2019
roku, nabędzie prawo do nieodpłatnego otrzymania prezentu przypisanego do zakupionego
modelu, w postaci:
1.Do motocykla Benelli TRK 502 (rocznik 2019)
- kufer centralny Kappa 46l Monokey Garda wraz ze stelażem o łącznej wartości
1000 PLN
- halogeny Kappa z mocowaniem - o łącznej wartości 540 PLN
2.Do motocykla Benelli TRK 502 X (rocznik 2019)
- kufer centralny Kappa 46l Monokey Garda wraz ze stelażem o łącznej wartości
1000 PLN
- halogeny Kappa z mocowaniem - o łącznej wartości 540 PLN
3.Do motocykla Benelli 502 C (rocznik 2019)
- oryginalne oparcie dla pasażera

3. Warunkiem otrzymania akcesoriów jest przesłanie do Organizatora Promocji
zgłoszenia w postaci kopii faktury zakupu pojazdu wraz z kopią dowodu
rejestracyjnego.
Akceptowalne formy zgłoszenia:
-pocztą lub firmą kurierską na adres Organizatora Promocji (MOTOR-LAND ul. Kolejowa
362/364, 05-092 Dziekanów Nowy) z dopiskiem „Promocja Akcesoria do Benelli”
- drogą elektroniczną na adres e-mail: salon@motor-land.com.pl
4. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi oraz nie można jej rozdzielić.
5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany „Prezentu” przypisanego do
określonego modelu pojazdu, na inny „Prezent” o podobnej specyfikacji.
6. Uczestnikom Promocji nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości Prezentów w
formie finansowego rabatu, jak również roszczenia o zamianę Prezentu na jakiekolwiek
inne towary lub usługi.
IV. Postanowienia końcowe
1. Prawo do składania reklamacji związanych z promocją służy każdemu adresatowi
Promocji. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową do Organizatora (MOTORLAND ul. Kolejowa 362/364, 05-092 Dziekanów Nowy) z dopiskiem „Promocja Akcesoria do
Benelli”.
Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię i
nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie przez Organizatora Promocji danych osobowych w zakresie
niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji , przyczynę reklamacji, treść żądania
zgłaszającego reklamację oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o
rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia,
drogą pocztową na adres zamieszkania podany przez zgłaszającego reklamację.
Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres lub niezawierające wymaganych danych nie
będą rozpatrywane.
3. Towary przekazywane nieodpłatnie uczestnikom promocji jako „Prezenty” nie są objęte
gwarancją i rękojmią.
4. Uczestnik przystępując do Promocji wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i
zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

