
 
REGULAMIN PROMOCJI 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulaminem”) określa warunki i zasady na jakich odbywa 

się promocja pod nazwą „10% RABATU” (dalej zwana: „Promocją”).  

2. Organizatorem Promocji „10% RABATU” jest firma Inter-Team Sp. z o. o.  

z siedzibą na ul. Białołęckiej 233, 03-253 Warszawa posiadająca nr NIP 524-03-01-927 (zwana 

dalej „Organizatorem”). 

3. Promocja jest ważna w okresie: 30.06.2017-15.09.2017. 

4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w warsztatach 

zrzeszonych w sieci O. K. Serwis należącej do Organizatora.  

5. Lista warsztatów biorących udział w Promocji znajduje się w Załączniku nr 1 stanowiącym 

integralną cześć niniejszego regulaminu. 

6. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna lub prawna, która złoży zamówienie na 

usługi objęte promocją w jednym z warsztatów  O. K. Serwis biorących udział w promocji.  

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zakup w jednym z warsztatów sieci O. K. Serwis 

biorących udział w Promocji dowolnego produktu marek Castrol, Osram, SKF, Luk, INA, Fag w 

okresie trwania Promocji.  

2. Zakup, o którym mowa w pkt 1, uprawnia uczestnika do 10% rabatu na produkt w/w marek w 

warsztacie, w którym dokonał ich zakupu. 

§ 3. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać na 

piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

zakończenia promocji. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny 

opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres 

Organizatora z dopiskiem “Pytanie o promocję 10% rabatu” 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty ich doręczenia do 

Organizatora. 

5. Decyzja organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.  

 



 
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 

inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jego trwania. Informacja  

o zmianach będzie zamieszczona na stronie www.okserwis.pl.  

4. Wszelkie materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter 

informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.  

5. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez cały okres trwania Promocji w siedzibie Organizatora, 

na stronie internetowej www.okserwis.pl. 

 

 

Lista załączników : 

1. Załącznik nr 1 – lista warsztatów sieci O. K. Serwis biorących udział w Promocji. 

 

 

http://www.okserwis.pl/

