
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „AKCJA REKOMENDACJA”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin akcji promocyjnej pod nazwą: "AKCJA REKOMENDACJA" jest dokumentem zawierającym warunki 
uczestnictwa w akcji.
2. Organizatorem akcji jest AUTO-ZIĘBA Sp. z o. o z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 257, wpisaną do rejestru przed-
siębiorstw przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy w Katowicach KRS: 0000167899, NIP: 634-24-99-199. 
Podmiot ten ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłową organizację akcji promocyjnej.
II.  Zasady akcji promocyjnej i sposób jej przeprowadzenia: 
Aby wziąć udział w Akcji muszą być spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:

Każdy klient Auto-Zięba może dobrowolnie wziąć udział w akcji, pod warunkiem dokonania transakcji zakupu samochodu, 
zakupu części, akcesoriów lub usług serwisu mechanicznego, serwisu blacharsko-lakierniczego. 
Jeśli klient poleci firmę Auto-Zięba swojemu Klientowi  Rekomendowanemu, otrzyma dodatkowe korzyści, 
w postaci vouchera  na 50 % rabatu na zakup akcesoriów – maksymalnie 500 zł bru�o (pięćset złotych). 
Warunkiem otrzymania ww. rabatu na akcesoria jest zakup samochodu przez wskazanego Klienta Rekomendowanego. 
Klient Rekomendowany musi być klientem nowym, nie figurującym w bazie klientów firmy Auto-Zięba. 

Klient polecający firmę Auto-Zięba nazywa się KLIENTEM REKOMENDUJĄCYM, a klient przez niego polecony – KLIENTEM 
REKOMENDOWANYM. Klient rekomendujący otrzymuje od pracownika Auto-Zięba stosowny Voucher z numerem, który 
po podpisaniu przekazuje polecanemu przez siebie klientowi rekomendowanemu. 

Nowy klient rekomendowany zgłasza się z tym voucherem do salonu Auto-Zięba celem dalszych rozmów na temat oferty 
zakupu samochodu. Klient rekomendowany zobowiązany jest do okazania vouchera przed kalkulacją oferty cenowej na 
wybrany model. 

NOWY Klient rekomendowany, który zgłosi się z voucherem i zamówi samochód, otrzymuje od firmy Auto-Zięba Sp.  z o.o. 
500 zł bru�o rabatu na zakup samochodu. 

Po wydaniu  samochodu Klientowi Rekomendowanemu, pracownik działu handlowego salonu Auto-Zięba, skontaktuje się 
do 7 dni kalendarzowych z Klientem Rekomendującym, celem przekazania mu informacji o przyznanym „rabacie na akcesoria 
w wysokości  50 %- maksymalnie 500 zł bru�o”. Realizacja rabatu następuje na podstawie vouchera w systemie CDP 
Auto-Zięba, który po wydrukowaniu przez pracownika realizującego sprzedaż akcesoriów z rabatem 50 % bez montażu,  
zostaje przekazany do rozliczeń. Voucher ważny jest 1 miesiąc od daty wydania samochodu klientowi rekomendowanemu. 
III.  OBSZAR I CZAS TRWANIA AKCJI
Akcja promocyjna prowadzona jest w siedzibie organizatora, od 1.07.2020 do 30.06.2021 r. 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne.
2. W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Udział w akcji promocyjnej Akcja Rekomendacja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
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