
REGULAMIN PROMOCJI
"Przeglądy i badania techniczne – prezent gratis!"

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Przeglądy i badania techniczne – prezent gratis!" jest firma F. T. 
U. H. MaxTrans Jacek Puzio z siedzibą w Trześń 302, 39-331 Chorzelów, zwana w dalszej części 
regulaminu ORGANIZATOREM.
2. Promocja jest organizowana na zasadach określonych poniższym regulaminem i zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Promocja jest organizowana w Okręgowej Stacji Kontroli pojazdów MaxTrans mieszczącą 
się przy ulicy Powstańców Warszawy 20, 39-300 Mielec.
5. Celem konkursu jest promocja Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów MaxTrans mieszczącą 
się przy ulicy Powstańców Warszawy 20, 39-300 Mielec.
6. Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

§2 Zasady promocji

1. W promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna lub każda osoba prawna, która 
ukończyła 18 rok życia oraz skorzystała z usług Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów MaxTrans w 
zakresie przeglądów i badań technicznych.
2. Promocja polega na wręczeniu upominku wybranego przez osobę biorącą udział w promocji
po skorzystaniu z usługi Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów MaxTrans w zakresie przeglądów i 
badań technicznych.
3. Udział w promocji nie jest obarczony żadnymi dodatkowymi kosztami prócz wynikających 
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r w sprawie wysokości opłat 
związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych 
pojazdów (Dz. U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r, poz. 2261 z późniejszymi zmianami).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonania prezentów oferowanych w 
promocji "Przeglądy i badania techniczne – prezent gratis!" oraz za szkody wynikłe w związku z 
ich użytkowaniem.
5. Prezentami oferowanymi przez Organizatora są drobne upominki: drobne sprzęty kuchenne, 
elektroniczne, zabawki, perfumy, wyposażenie samochodowe.
6. Prezenty oferowane przez Organizatora w promocji „Przeglądy i badania techniczne – 
prezent gratis!” nie są wyrobem ani nie są produkowane przez Organizatora.
7. Prezenty oferowane przez Organizatora w promocji „Przeglądy i badania techniczne – 
prezent gratis!” pochodzą z firm trzecich, nie związanych z Organizatorem.

§3 Reklamacje

1. Uczestnikowi promocji przysługuje prawo do składania reklamacji co do przebiegu 
promocji.
2. Uczestnikowi promocji przysługuje również prawo do wymiany prezentu na inny z objętych
promocją upominków bądź na taki sam w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej 
uniemożliwiającej użytkowanie danego upominku.
3. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do wymiany upominku w sytuacji umyślnego
zniszczenia, uszkodzenia bądź użytkowania upominku niezgodnie z zastosowaniem.
4. Reklamacje co do przebiegu promocji przyjmowane są w formie ustnej, pisemnej na adres 
OSKP Max Trans, 39-300 Mielec, ul. Powstańców Warszawy 20 bądź mailowej na adres 
oskpmaxtrans@gmail.com

mailto:oskpmaxtrans@gmail.com


§4 Ochrona danych osobowych

1. Organizator nie pobiera od uczestnika promocji żadnych danych osobowych prócz 
wymaganych przez ustawodawcę celem wykonania przeglądu/ badania technicznego oraz 
wyłącznie w celach skarbowo- rozliczeniowych w przypadku wystawienia faktury VAT za 
wykonanie usługi.

§5 Postanowienia końcowe

1. Uczestnikom promocji przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji co do przebiegu 
konkursu zgodnie z §3 niniejszego regulaminu.

2. W trakcie trwania promocji niniejszy regulamin będzie dostępny do wglądu w formie 
elektronicznej na stronie internetowej www.maxtrans.com.pl


