
REGULAMIN PROMOCJI  

OFERTA SPECJALNA DLA KLIENTÓW  

Auto-Watkem Sp z. o.o. 

 

1. Postanowienia ogólne: 

1.1 Organizatorem promocji jest Auto-Watkem Sp. z o.o. z siedzibą w 

Rzeszowie, 35-207 Rzeszów z kapitałem zakładowym w wysokości 

4154000 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000147402, REGON 

691705366, NIP 813-32-98-847 

1.2 Ogólny opis promocji: 

1.2.1 W terminie od 01.02.2014 będą wydawane karty pod nazwą 

„Oferta Specjalna Dla Klientów Auto-Watkem Sp z o.o.”” 

1.2.2 Karty ważne są bezterminowo. 

1.2.3 Karty są ważne w serwisie firmy Auto-Watkem Sp z o.o i 

upoważniają do promocji na sprzedaż części i usług. 

1.2.4 Karty wydawane są nieodpłatnie. 

2. Zasady promocji: 

2.1 Karta  upoważnia do otrzymania 5% rabatu przy wartości łącznej 

obrotu od 0 do 5000 zł licząc od 01.02.2014 r. do 31.01.2016 r. 

2.2 Karta upoważnia do otrzymania 10% rabatu przy wartości obrotu 

powyżej 5000 zł licząc od 01.02.2014 r. do 31.01.2016 r. 

2.3 Po każdorazowym przekroczeniu obrotu w wysokości 5000 zł klient 

może jednorazowo otrzymać rabat na usługę do 300 zł. brutto. 

2.4 Niniejsza promocja ujęta w punkcie 2.3 obowiązuje od 01.02.2014 r. 

do 31.01 2016 r. 

2.5 Warunkiem skorzystania z promocji ujętych w punkcie 2.2 i 2.3  

jest sprzedaż na fakturę. Podczas sprzedaży na paragon można 

skorzystać z promocji wymienionej w punkcie 2.1.  

2.6 Promocji pod nazwą Oferta Specjalna Dla klientów Auto-Watkem nie         

można łączyć z innymi promocjami oferowanymi przez nasz serwis. 

2.7 Z promocji wykluczone są naprawy blacharsko-lakiernicze i naprawy 

na które obowiązują ceny urzędowe (np. przegląd techniczny) 



 

3. Inne postanowienia.  

3.1 Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę klienta na warunki 

promocji określone w niniejszym regulaminie. 

3.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego 

3.3 Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać pisemnie w 

terminie 14 dni od dnia uczestnictwa w promocji adresowane do 

Kierownika Serwisu firmy Auto-Watkem Sp. Z o.o. 

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie 

trwania promocji. 

   

 

 

 


