Oferta specjalna

od 1.06.2014:

zarejestruj 3

kody
i odbierz bon paliwowy!
DOKONAJ ZAKUPU

ZAREJESTRUJ KOD

ODBIERZ BON PALIWOWY

sprawdź zasady promocji

ZASADY PROMOCJI:
1.

Dokonaj zakupu ilości kartonowej dowolnego produktu objętego
promocją:
NR ART.

2.

NAZWA PRODUKTU

SZT W KARTONIE

ILOŚĆ KODÓW
W KARTONIE

2666P

Oczyszczacz wstryskiwaczy

20

2

2185P

Dodatek do Common Rail

6

1

2640P

Engine Flush

20

2

8345P

Wyciszacz popychaczy

12

1

1971P

Oczyszczacz wstryskiwaczy benzyna

20

2

8343P

Dodatek do oleju napędowego

12

1

8342P

Dodatek do MoS2

12

1

2671P

Stop wyciekom oleju

12

1

2650P

Dodatek do DPF

6

1

Każdy promocyjny karton zawiera jeden unikalny,
ośmioznakowy kod*.
kartony promocyjne następujących produktów: Oczyszczacz
wtryskiwaczy (LIM2666), Engine Flush (LIM2640), Oczyszczacz
wtryskiwaczy benzyna (LIM1971) zawierają dwa unikalne kody.
*

3.

Wejdź na stronę www.liqui-moly.pl i zarejestruj trzy unikalne kody.

4.

Postępuj zgodnie z otrzymaną e-mailem instrukcją

i odbierz swój bon paliwowy o wartości 50 zł!

Informacje dodatkowe:
∙∙ Czas trwania: od 1 czerwca 2014 do wyczerpania puli bonów
paliwowych.
∙∙ Weryfikacja za pośrednictwem NIP oraz adresu e-mail.
∙∙ Uczestnik może otrzymać maksymalnie cztery bony paliwowe
w ciągu miesiąca kalendarzowego w okresie trwania promocji.
∙∙ Akcja przygotowana jest dla warsztatów naprawy samochodów oraz
sklepów motoryzacyjnych**.
**

sprawdź regulamin

promocją nie są objęte punkty handlowe oficjalnych Dystrybutorów
LIQUI MOLY Polska Sp. z o.o.

REGULAMIN PROMOCJI „KILOMETRY PRZYJEMNOŚCI Z JAZDY!”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

III. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1.

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenie promocji pod nazwą „Kilometry przyjemności z jazdy!” (zwanej dalej „Promocją”).

2.

Organizatorem Promocji jest LIQUI MOLY Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa, NIP: 522-26-23-299, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000065196 (zwany dalej „Organizatorem”).

a)

3.

Promocja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

b)

4.

Promocja nie jest „grą losową” w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku.

5.

Uczestnikiem Promocji jest sklep motoryzacyjny lub warsztat naprawy samochodów dystrybuujący produkty LIQUI MOLY na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6.

W Promocji nie mogą uczestniczyć dystrybutorzy oraz filie dystrybutorów Organizatora, tj. podmioty, z którymi Organizator ma zawarte Umowy o Współpracy.

7.

Promocja trwa od 7.04.2014 r. do dnia wyczerpania się kuponów promocyjnych.

8.

Z chwilą wyczerpania się nagród Organizator umieści stosowną informację na
firmowej stronie internetowej.

II. PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ
1.

Promocja dotyczy wyłącznie tych kartonowych ilości produktów, które są wymienionych w poniższej Tabeli nr 1 (zwanych dalej „kartonami promocyjnymi”).
Kartony opatrzone specjalną naklejką promocyjną zawierają indywidualne kody
promocyjne zgodnie z ilościami zaprezentowanymi w Tabeli nr 1.
Tabela nr 1: KARTONY PROMOCYJNE:
NR ART.

NAZWA PRODUKTU

2666P

Oczyszczacz wstryskiwaczy

SZT
W KARTONIE

ILOŚĆ KODÓW
W KARTONIE

20

2

2185P

Dodatek do Common Rail

6

1

2640P

Engine Flush

20

2

8345P

Wyciszacz popychaczy

12

1

1971P

Oczyszczacz wstryskiwaczy benzyna

20

2

8343P

Dodatek do oleju napędowego

12

1

8342P

Dodatek do MoS2

12

1

2671P

Stop wyciekom oleju

12

1

2650P

Dodatek do DPF

6

1

1.

2.

Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest łączne spełnienie następujących
przesłanek:

IV. NAGRODY
1.

Nagrodą w Promocji jest karta wartościowa przedpłacona (bon towarowy)
o wartości 50 PLN, uprawniający do zakupu produktów o wartości 50 zł na
dowolnej stacji paliwowej prowadzonej pod marką ORLEN na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Uczestnik Promocji może otrzymać nie więcej niż cztery bony towarowe w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego w trakcie trwania Promocji.

zarejestrowanie indywidualnych kodów promocyjnych (umieszczonych
w kartonach promocyjnych) na stronie internetowej www.liqui-moly.pl
zgodnie ze wskazanymi na stronie wytycznymi;

3.

Pula Nagród jest ograniczona. Nagrody będą przyznawane do momentu ich
wyczerpania. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby Nagród
przeznaczonych dla uczestników Promocji.

c)

właściwe wypełnienie formularza zgłoszeniowego;

4.

d)

zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień;

e)

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach
określonych Regulaminie.

Nagrody dla nagrodzonych Uczestników Promocji dostarczane będą niezwłocznie za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

5.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek zapłaty podatku od otrzymanych w Promocji nagród ciąży na beneficjentach Nagród.

6.

Nad prawidłowym przebiegiem akcji promocyjnej czuwa Komisja Promocji powołana przez Organizatora.

1.

Każdemu uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji od
czynności Organizatora podjętych w ramach Promocji.

2.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.

Reklamacje należy kierować na adres Organizatora.

4.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez
Organizatora.

1.

Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie
internetowej.

2.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.

Materiały reklamowe towarzyszące dotyczące Promocji mają charakter informacyjny.

4.

Uczestnik Promocji przez odesłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją i przebiegiem Promocji oraz przyznaniem nagród oraz dla
celów marketingowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Podanie danych osobowych przez uczestnika Promocji jest dobrowolne. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich
poprawiania.

5.

Uczestnik Promocji przez odesłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę
na otrzymywanie informacji handlowej od Organizatora.

dokonanie na terenie Polski w okresie promocyjnym takiego zakupu kartonów promocyjnych podanych w Tabeli nr 1, który umożliwi zgromadzenie
co najmniej trzech indywidualnych kodów promocyjnych umieszczonych
w kartonach promocyjnych;

Uczestnik Promocji po dokonaniu zakupu kartonów promocyjnych zobowiązany jest zarejestrować indywidualny kod promocyjny znajdujący się w kartonie
promocyjnym u Organizatora za pośrednictwem strony internetowej www.
liqui-moly.pl każdorazowo używając ten sam unikalny adres e-mail oraz numer
NIP Uczestnika Promocji. Rejestracja indywidualnego kodu promocyjnego polega na podaniu tego kodu oraz wskazania miejsca zakupu kartonu promocyjnego.

3.

Indywidualne kody promocyjne są dołączane do kartonów promocyjnych w postaci papierowych, zadrukowanych ulotek.

4.

Po zarejestrowaniu indywidualnego kodu promocyjnego Uczestnik Promocji
otrzyma od Organizatora korespondencję e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania kodu oraz z informacją, jaką ilość kodów należy jeszcze przesłać, aby
otrzymać Nagrodę.

5.

Z chwilą podania przez uczestnika Promocji trzeciego kolejnego indywidualnego kodu promocyjnego oraz po pozytywnej weryfikacji Uczestnika przez
Organizatora (weryfikacji Numeru Identyfikacji Podatkowej, weryfikacja adresu
e-mail Uczestnika), Uczestnik Promocji otrzyma zwrotnie korespondencję e-mail z prośbą o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go za
pośrednictwem korespondencji e-mail w celu otrzymania Nagrody. Uczestnik
Promocji zobowiązany jest zachować kody promocyjne z opakowań produktów
Liqui Moly i okazać je Organizatorowi na każde jego wezwanie.

6.

Formularz zgłoszeniowy zawiera dane teleadresowe Uczestnika, imię i nazwisko odbierającego Nagrodę oraz adres doręczenia nagrody.

7.

Z uwagi na ograniczoną ilość Nagród o jej przyznaniu decyduje kolejność nadsyłania poprawnie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (rozstrzyga data
i odzina poczty przychodzącej z formularzem zgłoszeniowym).

8.

Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody za pośrednictwem korespondencji e-mail.

V. REKLAMACJE

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

