Regulamin z dnia 15.11.2018r. dotyczący Promocji „Gulf CarCare”
§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

Organizatorem promocji „Gulf CarCare” (dalej: Promocja) jest Gulf Polska Spółka z o.o. z siedzibą
w Szczecinie, ul. Mierzyńska 42, zarejestrowana w KRS pod numerem 36485300, nazwanej dalej
„Organizatorem”.
Promocja skierowana jest wyłącznie do Autoryzowanych Dystrybutorów Gulf Polska, Hurtowni
olejowych i motoryzacyjnych oraz innych Klientów Spółki kupujących produkty bezpośrednio z
Gulf Polska (zwani dalej: Klienci) a prowadzących działalność gospodarczą zarówno na dzień
rozpoczęcia Promocji jak i na dzień odbierania nagród.
Niniejszy regulamin Promocji (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki, na jakich
odbywa się Promocja.
Przedmiotem promocji jest zakup w trakcie trwania akcji promocyjnej wymienionych poniżej
Produktów promocyjnych dokonany wyłącznie bezpośrednio u Organizatora co premiowane
będzie nagrodami w postaci pełnych, jednorodnych, wybranych produktów z grupy CarCare w
specjalnej promocyjnej cenie (1zł, jeden złoty), zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
Promocja trwa od 15.11.2018r do dnia 31.12.2018r. (zwany dalej: czas trwania Promocji) i
dotyczy wyłącznie terenu Rzeczpospolitej Polskiej.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed terminem wskazanym w pkt
1.5., jednakże zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie wszystkich Klientów biorących
udział w promocji.
§2

UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1
2.2
2.3

Promocją zostają automatycznie objęci wszyscy Klienci Gulf Polska Spółka z o.o. z zachowaniem
pkt.1.2.
Każdemu z Klientowi przysługuje prawo do wyłączenia się z Promocji oraz rezygnacji z
przyznanych nagród. Klient powinien pisemnie poinformować o tym fakcie organizatora.
Zakup Produktów Promocyjnych winien być udokumentowany fakturą VAT.
§3
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1

Poniższa lista określa Produkty Promocyjne (zwane dalej Produktami) biorące udział w akcji
promocyjnej:
Nazwa produktu
Gulf Ultrasynth X 0W-20
Gulf Formula EFE 0W-20
Gulf Formula PCX 0W-30
Gulf Formula G 0W-30
Gulf Formula FE 0W-30
Gulf Formula LEF 0W-30
Gulf Max X 5W-30

Lepkość SAE
0W-20
0W-20
0W-30
0W-30
0W-30
0W-30
5W-30

Gulf Formula EFE 5W-30
Gulf Formula GVX 5W-30
Gulf Formula RNX 5W-30
Gulf Formula FS 5W-30
Gulf Formula G 5W-40
Gulf Formula G 5W-30
Gulf Formula PCX 5W-30
Gulf Formula ULE 5W-30
Gulf Formula ULE 5W-40
Gulf United Formula ULE
5W-40
Gulf Formula GX 5W-40
Gulf Ultrasynth X 5W-20
Gulf Ultrasynth GMX 5W-30
Gulf Formula CFE 5W-30
Gulf United Formula CFE
5W-30
Gulf Formula CX 5W-30

5W-30
5W-30
5W-30
5W-30
5W-40
5W-30
5W-30
5W-30
5W-40
5W-40
5W-40
5W-20
5W-30
5W-30
5W-30
5W-30

Produkty promocyjne dostarczane są w jednorodnych opakowaniach zbiorczych. Brak możliwości
otwierania kartonów i mieszania produktów.
3.2

Poniższa lista określa Produkty Promocyjne CarCare (zwane dalej Nagrodami) biorące udział w
akcji promocyjnej:
Gulf Cockpit Tissues Natural / Chusteczki do czyszczenia kokpitu naturalny efekt
12 opakowań po 25 chusteczek w kartonie
Gulf Cockpit Tissues Super Shine / Chusteczki do czyszczenia kokpitu super połysk
12 opakowań po 25 chusteczek w kartonie
Gulf Cleaning Tissues for Screens & Wipers / Chusteczki do czyszczenia szyb i piór wycieraczek
12 opakowań po 25 chusteczek w kartonie
Gulf Hand Cleaning Tissues / Chusteczki do czyszczenia rąk
12 opakowań po 25 chusteczek w kartonie
Gulf Cockpit Shine – spray / Spray do czyszczenia kokpitu
6 opakowań 400ml w kartonie
Gulf Brake & Clutch Cleaner / Spray do czyszczenia i odtłuszczania hamulców
6 opakowań 400ml w kartonie
Gulf De-icer / Odmrażacz do szyb i lusterek - atomizer
6 opakowań 750ml w kartonie

Nagrody dostarczane są w jednorodnych opakowaniach zbiorczych. Brak możliwości otwierania
kartonów i mieszania produktów.
3.3

Promocja “Gulf CarCare” dotyczy jedynie Produktów wymienionych w tabeli w pkt 3.1 i
nabywanych w opakowaniach 1l, 4l, 20l, 60l oraz 200l.

3.3 Zasady przydzielania nagród za zakupy Produktów stanowią iż:
Za każde zakupione 3 kartony 12szt. x 1L Produktów Promocyjnych o lepkości SAE 0W-XX lub
5W-XX, Klient otrzyma jeden, losowo wybrany karton produktów promocyjnych Gulf CarCare za
1zł
Za każde zakupione 2 kartony 4szt. x 4L Produktów Promocyjnych o lepkości SAE 0W-XX lub 5WXX, Klient otrzyma jeden, losowo wybrany karton produktów promocyjnych Gulf CarCare za 1zł
Za każde zakupione 3 opakowania 20L Produktów Promocyjnych o lepkości SAE 0W-XX lub 5WXX, Klient otrzyma dwa, losowo wybrane kartony produktów promocyjnych Gulf CarCare po 1zł
każdy.
Za każde zakupione 1 opakowanie 60L Produktów Promocyjnych o lepkości SAE 0W-XX lub 5WXX, Klient otrzyma dwa, losowo wybrane kartony produktów promocyjnych Gulf CarCare po 1zł
każdy.
Za każde zakupione 1 opakowanie 200L Produktów Promocyjnych o lepkości SAE 5W-XX, Klient
otrzyma pięć, losowo wybranych kartonów produktów promocyjnych Gulf CarCare po 1zł każdy.
Za każde zakupione 1 opakowanie 200L Produktów Promocyjnych o lepkości SAE 0W-XX, Klient
otrzyma siedem, losowo wybranych kartonów produktów promocyjnych Gulf CarCare po 1zł
każdy.
3.4

Warunkiem ubiegania się przez Klienta o przyznanie nagrody jest:
Dokonanie zakupu Produktu zgodnie z zasadami opisanymi powyżej;
Zgłoszenie do Promocji przesłane drogą elektroniczną na adres Organizatora info@gulf.pl;
Zgłoszeń należy dokonywać niezwłocznie po zakupie Produktów
Zgłoszenie uczestnictwa oznacza jednocześnie akceptację warunków Promocji oraz potwierdza
fakt zapoznania się z Regulaminem Promocji;
e. O kolejności wydawania nagród decyduje kolejność dokonania przez Klienta prawidłowego
zgłoszenia zgodnie z powyższymi zasadami.
O ilości przyznanych nagród Klient zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości
elektronicznej lub telefonicznie przez uprawnionego pracownika organizatora.
Nagrody będą niezwłocznie dostarczane przez organizatora kurierem lub osobiście przez
przedstawiciela Organizatora jednak nie później niż 14 (czternaście dni roboczych) od daty
złożenia zamówienia przez Klienta.
Pula wszystkich nagród przewidzianych w Promocji jest ograniczona. Klienci uprawnieni są do
dokonywania wielokrotnego zakupu Produktów Promocyjnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek zapłaty podatku od otrzymanych w Promocji
nagród ciąży na beneficjentach tychże nagród.
a.
b.
c.
d.

3.5
3.6

3.7
3.8

3.9

Organizator zastrzega sobie możliwość wstrzymania wydania nagród Klientom, którzy posiadają
nieuregulowane zobowiązania płatnicze wobec Gulf Polska Spółka z o.o. .
§4
ZWROTY I REKLAMACJE

4.1

4.2

W przypadku uzasadnionej i zaakceptowanej przez Organizatora reklamacji Produktu Klient
winien niezwłocznie zakupić tożsamą ilość Produktów od Organizatora. W przypadku kiedy taki
zakup Produktów u Organizatora nie będzie możliwy Klient winien zwrócić adekwatną ilość
przyznanych wcześniej mu nagród.
W przypadku zwrotu Produktów Promocyjnych przez Klienta do organizatora, Klient winien
równolegle zwrócić adekwatną ilość przyznanych wcześniej mu nagród.
§5

POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1

5.2

Administratorem danych osobowych Klientów lub innych danych niezbędnych do zapewnienia
prawidłowego przebiegu Promocji (w tym także ewentualnego postępowania reklamacyjnego)
jest Gulf Polska Spółka z o.o..
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania,
usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji
(Adres wysyłki nagród).
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inny towar.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Klientowi Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Klienta.
Reklamacje można składać osobiście lub przez pełnomocnika organizatora, lub drogą
elektroniczną na adres info@gulf.pl w okresie do 14 dni od daty zakończenia promocji.
Dane kontaktowe organizatora, adres siedziby i dane kontaktowe pełnomocników dostępne są
na stronie http://www.gulf.pl/kontakt/.
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

