
Regulamin Promocji „Voucher rabatowy 10%” 
 

(dalej: „Regulamin”) 
 

§ 1 
Organizator i czas trwania promocji 

 
1. Organizatorem Promocji jest Auto Salon Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, ul. 

Marii Skłodowskiej-Curie 97d, 59-301 Lubin, NIP: 6920211862, REGON: 390255031, KRS: 
0000953197 (dalej: „Organizator”). 

2. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonuje Organizator. 
3. Promocja rozpoczyna się dnia 01.06.2022 r. i trwa do odwołania z zastrzeżeniem, że 

Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. 
4. Zakończenie Promocji nie będzie miało wpływu na prawa już nabyte przez Uczestnika 

Promocji (tj. na zrealizowane zakupy z uwzględnieniem Rabatu). 
 

§ 2 
Przedmiot promocji 

Osoby mogące wziąć udział w Promocji 
 

1. Promocja „Voucher zniżkowy 10%” skierowana jest do Klientów Organizatora, którzy 
otrzymają od Organizatora Voucher, który umożliwia ich do jednorazowej zniżki (Rabatu) 
wysokości 10% (słownie: dziesięciu procent) na zakup akcesoriów dostępnych w ofercie 
Organizatora Zniżka nie obejmuje w szczególności części samochodowych ani materiałów 
eksploatacyjnych: filtrów, olejów, itp.  

2. Przez Klientów (Uczestników) rozumie się zamawiających u Organizatora nowy samochód 
będący w ofercie Organizatora. 

 
§ 3 

Szczegółowe warunki Promocji 
 

1. Każdy Voucher posiada indywidualny numer i jest jednorazowy 
2. Przed dokonaniem zakupu akcesoriów Uczestnik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę 

o posiadaniu Vouchera. 
3. Uczestnik zobowiązany jest do okazania Vouchera w momencie dokonywania zamówienia.  
4. Niepoinformowanie Organizatora o posiadaniu Vouchera spowoduje nieuwzględnienie tego 

Rabatu, chyba że Organizator zadecyduje inaczej. 
5. Rabat udzielany na podstawie Vouchera rozliczany jest wyłącznie na produkty nabywane 

przez osobę posiadające Voucher. 
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami (tzn. rabatów wynikających z różnych 

akcji promocyjnych nie można sumować). 
7. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Rabatu w czasie przeznaczonym na jego skorzystanie, traci 

prawo do skorzystania 
8. Voucher musi być wykorzystany jednorazowo na zakup w całości, bez możliwości dzielenia 

Vouchera. Po wykorzystaniu Voucher pozostaje do dyspozycji Organizatora. 
9. Voucher nie może zostać wymieniony na ekwiwalent pieniężny ani nie może stanowić 

przedmiotu obrotu handlowego. 
10. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie z tytułu roszczenia o wypłacenie 

ekwiwalentu, w tym pieniężnego wobec Organizatora z tytułu niewykorzystanego Vouchera, 
w szczególności wobec zakończenia/odwołania obowiązywania niniejszej Promocji. 

 
 



§ 4 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin Promocji dostępny jest siedzibie Organizatora i na stronie internetowej 

https://www.switon-paczkowski.pl/Voucher 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. 
3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie 

trwania promocji. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje na stronie internetowej 
https://www.switon-paczkowski.pl/Lubin z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Na tej 
stronie internetowej Organizator poinformuje również o zakończeniu/odwołaniu bądź 
wznowieniu niniejszej Promocji. 

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji 
pod nazwą “Voucher rabatowy 10%”. 

5. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki 
Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny 
sposób. 

6. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie 
postanowieniami Regulaminu. 

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie to nie ma 
zastosowania do konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz do osoby 
fizycznej, o której mowa  w art. 3855 Kodeksu cywilnego (tj. do osoby fizycznej zawierającej 
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy 
wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w 
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, 
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej). 


