- REGULAMIN PROMOCJI „UMYJ SAMOCHÓD CARSHARINGOWY SAMODZIELNIE” –
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Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji pn. „UMYJ SAMOCHÓD CARSHARINGOWY SAMODZIELNIE” („Akcja”),
w tym prawa i obowiązki jej uczestników.
Organizatorem Akcji jest PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej 208, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS 0000324104, NIP 6922461623 („Organizator”).
Terminy pisane z wielkich liter niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w aktualnie obowiązującym
Regulaminie Usługi PANEK CARSHARING („Regulamin CS”). Regulamin CS dostępny jest na stronie internetowej Organizatora
www.panekcs.pl w zakładce Regulamin oraz w siedzibie Organizatora.
Akcja prowadzona jest na terenie RP i trwa przez czas nieoznaczony do czasu odwołania jej przez Organizatora.
Uczestnikiem Akcji może być każdy, kto posiada aktywne Konto w Aplikacji i spełnia wymogi przewidziane dla korzystającego
opisane w pkt 4 Regulaminu CS („Klient”).
Akcja polega na przyznaniu Klientowi bonusu za umycie Samochodu zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie, w postaci
środków na Koncie do wykorzystania na poczet Wynajmów, przy czym przyznany w ramach Akcji bonus nie podlega wymianie
na pieniądze lub produkty w PANEK CARSHARING zgodnie z pkt 57 Regulaminu CS.
Warunkiem skorzystania z Akcji i otrzymania bonusu przez Klienta są:
1) umycie Samochodu oznaczonego w Aplikacji niebieską prostokątną ikoną „Samochód do umycia”, które obejmuje
umycie karoserii i odkurzenie wnętrza Samochodu zgodnie z zasadami i wytycznymi zamieszczonymi w Aplikacji na myjni
bezdotykowej, automatycznej lub ręcznie, według wyboru Klienta („Umycie”);
2) zgłoszenie Umycia Samochodu w Aplikacji za pośrednictwem formularza „zgłoś umycie” niezwłocznie po wykonaniu
czynności i w czasie trwania wynajmu, podczas którego czynności te były wykonywane;
3) przesłanie Organizatorowi za pośrednictwem Aplikacji czterech wyraźnych zdjęć umytego Samochodu zgodnie z
wytycznymi: I zdjęcie z przodu - obejmujące karoserię i lewy bok; II zdjęcie z tyłu – obejmujące karoserię i prawy bok; III
zdjęcie wnętrza – obejmujące przednie fotele i dywaniki; IV zdjęcie wnętrza – obejmujące tylne fotele i dywaniki.
Otrzymanie bonusu przez Klienta wymaga łącznego spełnienia warunków wskazanych w Regulaminie, w tym ust. 7 powyżej.
Wykonanie czynności Umycia niezgodnie Regulaminem i instrukcją zamieszczoną w Aplikacji (np. pominięcie podczas mycia
niektórych części/elementów Samochodu), Umycie Samochodu nieoznaczonego jako „Samochód do umycia”, nienależyte
udokumentowanie wykonania czynności (brak zgłoszenie w wymaganym czasie, przesłanie zdjęć niezgodnie z wytycznymi) nie
upoważnia Klienta do otrzymania bonusu.
Wysokość bonusu przyznawanego w ramach Akcji może ulegać zmianom. Każdorazowa wysokość należnego bonusu określona
będzie na stronie internetowej Organizatora www.panekcs.pl w zakładce Promocje. Klientowi przyznany zostanie bonus w
wysokości obowiązującej w chwili skutecznego zgłoszenia Umycia Samochodu w Aplikacji, zgodnie z pkt 7 ppkt 2 i 3 powyżej.
Klient we własnym zakresie ponosi koszty Umycia Samochodu oraz koszty najmu powstałe podczas lub w związku z Umyciem
i zgłoszeniem Umycia. Najem Samochodu obywa się na warunkach określonych w Regulaminie CS.
Klient może skorzystać z Akcji wielokrotnie w okresie jej trwania.
Administratorem danych osobowych Klienta jest Organizator PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 208, 02-390
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324104. Szczegółowe postanowienia dotyczące
danych osobowych, w tym zasad, sposobu i celów ich przetwarzania reguluje Polityka Prywatności dostępna na stronie
internetowej Organizatora www.panekcs.pl w zakładce Polityka Prywatności oraz w siedzibie Organizatora.
Reklamacje należy kierować na adres Organizatora z pkt 2 Regulaminu lub drogą e-mail na adres: reklamacje@panek.eu.
Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji, w tym terminu ich rozpatrzenia zawarte są w Regulaminie CS.
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
Akcja nie jest konkursem, grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. O zmianie Organizator
poinformuje na stronie internetowej pod adresem www.panekcs.pl. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie
www.panekcs.pl oraz będzie udostępniony w sposób wskazany w pkt 15 powyżej. Zmiana Regulaminu lub wcześniejsze
zakończenie Akcji nie będą miały wpływu na prawa nabyte Klientów, w szczególności uprawnienia Klientów, którzy rozpoczęli
mycie, Umyli lub zgłosili Umycie Samochodu w ramach Akcji przed ogłoszeniem Organizatora o zmianie okresu trwania Akcji.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.06 czerwca 2019 roku.

