
Regulamin konkursu ʺWygraj Crosslanda X na weekendʺ

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem ʺWygraj Crosslanda X na weekendʺ, zwanego dalej ʺkonkursemʺ

jest  JRK Konocar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

z siedzibą w Gdańsku,  przy ul. Aleja Grunwaldzka 303a, 80-314 Gdańsk, wpisana do

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

w  Gdańsku,  VII  Wydział  Gospodarczy  KRS,  KRS  numer  :  0000700162,  NIP:

5842764290,  REGON:  36854889100000,  reprezentowana  przez  komplementariusza

JRK Konocar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ,  przy

ul.  Aleja  Grunwaldzka  303a,  80-314  Gdańsk,  wpisana  do  Krajowego  Rejestru

Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Gdańsk-Północ  w  Gdańsku,  VII

Wydział  Gospodarczy KRS,  KRS numer :  0000695930, NIP:  5842763600,  REGON :

368314779, autoryzowany dealer marki Opel, zwany dalej ʺOrganizatoremʺ. 

1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu  18 maja 2018 roku i trwać będzie do dnia 31 maja

2018 roku. 

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczestnik, który ukończył 21 rok życia,

posiadający  prawo  jazdy  kategorii  B  przez  co  najmniej  1  rok,  posiadający  pełną

zdolość  do  czynności  prawnych,  zamieszkały  na  terytorium  Rzeczypospolitej

Polskiej, posiadający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stałe miejsce zamieszkania

oraz posiadający profil na portalu facebook.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest polubienie fanpagea ʺOpel Konocarʺ

na facebooku oraz udosępnienie fanpagea ʺOpel Konocarʺ na swojej facebookowej

osi czasu z dopiskiem ʺMój Dealer Opla- KONOCAR ! ʺ 

2.3. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.2. oznacza

akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za zgłoszenia, które nie dotarły do

niego z przyczyn od niego niezależnych.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych

lub  danych  osoby  trzeciej  przez  Uczestników.  Podanie  nieprawdziwych  danych

skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
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2.6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. KONKURS

3.1. Konkurs otrzymuje nazwę „Wygraj Crosslanda X na weekend”

3.2. Celem konkursu jest promowanie marki Opel oraz delera marki Opel - Konocar.

3.3.  Jedna  osoba,  wyłoniona  w  drodze  losowania  otrzyma  nagrodę  w  postaci

użyczenia  samochodu  Crossland  X  z  pełnym  bakiem  paliwa  na  okres  3  dni,

poczynając  od piątku od godz.  10:00 do poniedziałku do godz.  10:00 ,  z  limitem

kilometrów na czas trwania użyczenia do 600 km.

3.4. Wygraną można wykorzystać do końca czerwca, po uprzednim zarezerwowaniu

terminu.

3.5.  Konkurs  zostanie  ogłoszony  na  facebooku,  fanpage  ʺOpel  Konocarʺ   oraz  w

siedzibie Multikina Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku. 

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Polubienie fanpagea ʺOpel Konocarʺ na facebooku, udosępnienie fanpage ʺOpel

Konocarʺ  na  swojej  facebookowej  osi  czasu  z  dopiskiem  ʺMój  Dealer  Opla-

KONOCAR  !  ʺ  jest  równoznaczne  z  udzieleniem  przez  Uczestnika  zgody  na

przetwarzanie  danych  osobowych przez  JRK Konocard  Sp.  zo.o.  sp.  k.  w celach

marketingowych.

4.2.  Uczestnik Konkursu jest zobligowany do zwrotu samochodu do siedziby JRK

KONOCAR  sp.  z  o.o.  sp.  k.  do  poniedziałku  do  godz.  10:00,  który  nastąpi  po

weekendzie, podczas którego uczestnik będzie korzystał z wygranej.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

5.1.  Rozstrzygnięcie konkursu nastapi w drodze losowania z pośród Uczestników

konkursu. 

5.2.  Losowanie  odbędzie  się  w  obecności  dwóch  reprezentantów  delera  Opel

Konocar.

5.3. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora jest:

 - Samochód Crossland X  z pełnym bakiem na weekend. 

5.4.. Nagroda będzie do odebrania po uprzednim ustaleniu daty i miejsca odbioru z

Organizatorem.
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5.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent

pieniężny.

5.6.  Zwycięzca  Konkursu  nie  może  przenieść  prawa  do  otrzymania  nagrody  na

osoby trzecie.

5.7.  Zwycięzca  Konkursu  w  dniu  odbioru  samochodu  musi  posiadać  ważny

dokument upoważniający go do prowadzenia pojazdu: „prawo jazdy”.

5.8.  W celu dokonania identyfikacji  zwycięzcy,  przy odbiorze nagrody winien on

okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. 

 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na oficjalnym profilu Dealera

na portalu Facebook.com ostatecznie do dnia 05 czerwca 2018 roku.

6.2.  Niezależnie  od  powyższego,  zwycięzca  Konkursu  zostanie  w  dniu

rozstrzygnięcia Konkursu powiadomiony przez Organizatora o przyznaniu nagrody

za pomoca portalu społecznościowego facebook.com. 

6.3.  Uczestnik  zobowiązany  jest  w  ciągu  5  dni  roboczych  od  daty  otrzymania

wiadomości  przesłać  wiadomość  zwrotną  z  informacją  o  proponowanej  dacie

odbioru nagrody, za pomocą portalu społecznościowego facebook.com. 

6.4. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi zwrotnej w terminie wskazanym w

punkcie  6.3.  Organizator  zastrzega  prawo  do  ponownego  wyłonienia  zwycięscy

konkursu. 

6.5. Nagroda będzie przekazana przez Organizatora do nagrodzonego Uczestnika w

ustalonym przez obie strony terminie.

6.6.  W  przypadku  braku  możliwości  skontaktowania  się  ze  zwycięzcą  lub  nie

spełnienia wymogów podanych w ust. 6.2, nagroda przepada.

6.7.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niemożność  ani  utrudnienia

odbioru  nagrody  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Uczestnika  nagrodzonego  w

Konkursie.

7. ZMIANY REGULAMINU

7.1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w zakresie w

jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz w przypadku

zaistnienia  istotnych  przyczyn  związanych  z  technicznym  bądź  merytorycznym

aspektem funkcjonowania Konkursu.
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8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.  Regulamin  znajduje  się  do  wglądu  w  siedzibie  Organizatora  ,  wskazanej  w

punkcie 1 Regulaminu. 

8.2. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego

wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

8.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.4.  Przekazane  na  Konkurs  dane  osobowe uczestników mogą  być  przetwarzane

przez  Organizatora  wyłącznie  w  celu  wykonania  obowiązków  Organizatora

związanych z Konkursem oraz w celach informacyjnomarketingowych Organizatora.

Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr

133/97,  poz.  883).  Uczestnikom  Konkursu  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści

swoich danych oraz ich poprawiania.
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