Regulamin sprzedaży premiowej "TALONY OBIADOWE"
Niniejszy regulamin sprzedaży premiowej: "TALONY OBIADOWE" (zwanej dalej
"Programem") zawiera następujące warunki uczestnictwa: Organizatorem Programu jest
Targor-Truck Sp. z o.o. z siedzibą w Ławy 97 gmina Rzekuń, kod 07-411, wpisany do
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068646
(zwany dalej: "Organizatorem"), odpowiedzialnym za prawidłową organizację Programu.
I.
OBSZAR I CZAS TRWANIA PROGRAMU
1. Pogram prowadzony jest na terenie siedziby głównej Organizatora w Ławy 97 gmina
Rzekuń, kod 07-411 w okresie od dnia 02.01.2008 roku do odwołania i przeznaczony jest dla
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą we wszystkich formach i osób
fizycznych.
2. Program obejmuje następujące Działy Sprzedaży Organizatora:
1. Autoryzowany Serwis Obsługi Man Truck & Bus
2. Serwis Samochodów Osobowych i Dział Sprzedaży Ogumienia
3. Sklep Motoryzacyjny
4. Stację Paliw

3. Podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne, które spełnią wskazane w niniejszym
regulaminie warunki korzystania z Programu, oraz skorzystają z Programu, zwane będą w
niniejszym regulaminie "Uczestnikami".
II.
ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1. Aby wziąć udział w Programie należy spełnić poniższe warunki:
a) w czasie trwania Programu, od 1 stycznia 2008r należy dokonać jednorazowego zakupu
produktów lub usług w Działach wymienionych w Rozdziale I punkt 2 niniejszego
regulaminu za kwotę netto:
1. 3000PLN - Dział Sprzedaży Ogumienia
2. 1000PLN - Autoryzowany Serwis Obsługi Man Truck & Bus
3. 1000PLN - Sklep Motoryzacyjny
4. 1000PLN - Serwis Samochodów Osobowych
5. 400 litrów- ON za gotówkę Stacja Paliw

b) dokonać płatności za zakupiony towar gotówką w kasie lub w terminie określonym na
fakturze zakupu;
c) nie posiadać jakichkolwiek zaległości płatniczych u Organizatora Programu;
2. W ramach Programu dowodem zakupu artykułów motoryzacyjnych lub usług objętych
programem jest faktura VAT lub paragon na rzecz podmiotu gospodarczego lub osoby
fizycznej.
III.
ZASADY PRZYZNAWANIA PREZENTÓW PROMOCYJNYCH

1. Firma lub Osoba, która dokona zakupu artykułów motoryzacyjnych lub usług objętych
Programem i spełni wszystkie warunki z Rozdziału II punkt. 1a,b,c otrzyma prezent
premiowy w postaci talonu obiadowego na danie dnia dla jednej osoby. Talony obiadowe
realizowane są wyłącznie w restauracji Truck Driver z siedzibą miejscowości Ławy 97, gmina
Rzekuń, budynek Stacji Paliw
2. Uczestnik, który został zweryfikowany negatywnie nie jest uprawniony do udziału w
Programie i otrzymania prezentu premiowego.
3. Wszystkie roszczenia dotyczące realizacji praw z tytułu posiadania talonu mogą być
kierowane tylko do Targor-Truck Sp. z o.o.
4. Prezent premiowy zostaje wydany w dniu dokonania zakupu po pozytywnej weryfikacji
Uczestnika.
IV.
REKLAMACJE
1. Reklamacje Uczestników związane z Programem powinny być składane na piśmie i
przesyłane listem poleconym lub osobiście w terminie 1 dnia od dnia skorzystania z
Programu, włącznie pod następujący adres:
Targor-Truck Sp. z o.o.
Sekretariat
07-411 Rzekuń
Ławy 97
z dopiskiem: Program "TALONY OBIADOWE" - reklamacja lub e-mailem na adres:
program@targor-truck.pl z umieszczeniem w temacie wiadomości: "TALONY
OBIADOWE".
2. Każda reklamacja powinna zawierać:
1. Dane firmy /imię i nazwisko Uczestnika
2. dokładny adres zwrotny Uczestnika i numer telefonu;
3. opis reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik,
który złożył reklamację, zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu. Decyzje komisji w
postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszyscy Uczestnicy podlegają niniejszemu regulaminowi.
2. Z udziału w Programie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie,

powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej i bocznej do
drugiego stopnia.
3. Organizator, ani inne podmioty współpracujące przy Programie, nie ponoszą

odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci telefonicznych i
internetowych.
4. Uczestnictwo w Programie, jest dobrowolne.
5. Organizator ma prawo do zmiany bądź uzupełnienia warunków Programu lub do

przerwania Programu w każdym czasie, o czym powiadomi na stronie www.targortruck.pl Z powyższych względów Organizator zaleca potencjalnym Uczestnikom

sprawdzenie informacji o czasie trwania Programu na powyższej stronie przed
dokonaniem zakupu artykułów objętych Programem.
6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach internetowych Programu: www.targor-

truck.pl oraz w siedzibie Organizatora.
7. Niniejszy Program stanowi sprzedaż premiową w rozumieniu odrębnych przepisów, w

tym szczególnie przepisów podatkowych.
8. W kwestiach nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu, stosuje się

właściwe przepisy prawa polskiego.
9. Wszelkie spory związane z realizacją Programu, których strony nie zdołają

rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd
miejsca siedziby Organizatora.
10. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do każdego z Uczestników jest

ograniczona do strat rzeczywistych i do równowartości w złotych polskich kwoty
stanowiącej sumę prezentów promocyjnych przysługujących z tytułu nabycia
artykułów, we wskazanych Działach sprzedaży Organizatora w rozdziale I punkt 2
powyżej, w żadnym przypadku łącznie nie więcej niż 20,00 złotych brutto, chyba, że
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

