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REGULAMIN PROMOCJI „OSZCZĘDZAJ KUPUJĄC RAZEM Z USŁUGĄ” 
 

   

1. PRZEDMIOT REGULAMINU 
Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania Promocji pod 
nazwą "Oszczędzaj Kupując razem z usługą" zwaną dalej „Promocją”, w szczególności zasady i 
warunki uczestnictwa w Promocji oraz zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.   
 

2. ORGANIZATOR PROMOCJI  
Organizatorem Promocji jest TARGOR-TRUCK Sp. z o.o. z siedzibą w Ławy 97 gmina Rzekuń, kod 
07-411wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068646 zwany 
poniżej „Organizatorem”. 
    

3. OBSZAR I CZAS TRWANIA PROMOCJI 
Promocja prowadzony jest na terenie siedziby głównej Organizatora, w Ławy 97 gmina Rzekuń, kod 
07-411, w okresie od dnia 15.04.2016 roku do odwołania i przeznaczony jest dla podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych. 
 
Program obejmuje następujące Działy Sprzedaży Organizatora - Autoryzowany Serwis Obsługi Man 
Truck & Bus. 
          

4. ZASADY UCZESNICTWA 
Promocją objęte są oryginalne części MAN sprzedawane, przez ASO MAN Firmy TARGOR-TRUCK, 
razem z usługą i zawarte na aktualnych ulotkach promocyjnych.  
 
Na oryginalne części MAN kupione z pakietów serwisowych Firmy TARGOR-TRUCK, udzielana jest 
dwuletnia gwarancja.  

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
Reklamację należy złożyć na piśmie, w terminie 1 dnia od dnia skorzystania z  Promocji: 
• osobiście w siedzibie Organizatora Promocji,   
• przesłać zgłoszenie reklamacyjne listem poleconym na adres Organizatora Promocji z dopiskiem: 

Promocja "Oszczędzaj Kupując razem z usługą" - reklamacja  
• przesłać e-mail zgłoszenia reklamacji na adres: pawel.szurnicki@targor-truck.pl z umieszczeniem w 

temacie wiadomości: Promocja "Oszczędzaj Kupując razem z usługą" – reklamacja.  
 

Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Promocji. 
 
Reklamacja powinna zawierać: 
• Dane firmy /imię i nazwisko Uczestnika Promocji. 
• Dane teleadresowe Uczestnika Promocji. 
• Szczegółowy opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 
• Czytelny podpis Uczestnika Promocji. 
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Reklamacje rozpatrywane będą przez powołaną, przez Zarząd Organizatora, Komisję. 
Decyzje Komisji są ostateczne i wiążącę. 
Uczestnik Promocji zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres 
podany w zgłoszeni na piśmie reklamacji, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.  
 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
• Każdy uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
• Dane osobowe Uczestników są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
• Uczestnictwo w Promocji, jest dobrowolne. 
• Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają niniejszemu regulaminowi. 
• Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, powinowaci w 

linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia. 
• Organizator, ani inne podmioty współpracujące przy Promocji , nie ponoszą odpowiedzialności za 

błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci telefonicznych i internetowych. 
• Organizator ma prawo do zmiany bądź uzupełnienia warunków Promocji  lub do  przerwania 

Promocji w każdym czasie, o czym powiadomi na stronie internetowej www.targor-truck.pl, z 
powyższych względów Organizator zaleca potencjalnym Uczestnikom sprawdzenie informacji o 
czasie trwania Promocji na powyższej stronie przed dokonaniem zakupu artykułów objętych 
Promocją. 

• Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora Promocji: www.targor-
truck.pl oraz w jego siedzibie.  

• W kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu, stosuje się właściwe przepisy 
prawa polskiego. 

• Wszelkie spory związane z realizacją Promocji, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, 
podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Organizatora.  

 
 

  
     

 

  

 

 

 


