REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Akcja Polecenie”
(dalej: „Akcja promocyjna”)

1. WARUNKI OGÓLNE
1.1 Organizatorem akcji promocyjnej „Akcja Polecenie” zwanej dalej „Akcja promocyjną” jest
Hussar Transport S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781
Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 100 000 zł, w całości
opłacony.
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dalej

„Organizatorem”.
1.2 Udział uczestnika w akcji promocyjnej oznacza akceptację zasad akcji promocyjnej zawartych
w niniejszym Regulaminie.
1.3 Akcja promocyjna trwa od dnia 18.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r. do godziny 23:59.
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej bądź
przedłużenia czasu jej trwania bez podawania przyczyny.
1.4 W Akcji promocyjnej mogą uczestniczyć przedsiębiorcy (osoby prawne, osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej) aktualni przewoźnicy współpracujący z Hussar Transport S. A. (zwany dalej: „Uczestnikiem”).
1.5 Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej, Uczestnik powinien prawidłowo wypełnić dane w
formularzu załączonym do regulaminu, w którym poleci przedsiębiorcę przewoźnika do
współpracy z Hussar Transport S. A. oraz wysłać ten formularz na adres mailowy
flota@hussartransport.com.
1.6 Uczestnik otrzyma prawo do nagrody w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
a) przedsiębiorca przewoźnik nawiąże z Hussar Transport S.A. współpracę z polecenia w terminie
30

dni od dnia pierwszego kontaktu Hussar Transport S.A. z przedsiębiorcą przewoźnikiem

poleconym przez Uczestnika,
b) przedsiębiorca przewoźnik będzie współpracował z Hussar Transport S.A. przez co najmniej 12
pełnych tygodni od dnia nawiązania współpracy z Hussar Transport S.A.

2. NAGRODY
2.1. W Akcji promocyjnej została przewidziana następująca nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł
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brutto.
2.2. Nagroda jest wypłacana na rzecz Uczestnika po spełnieniu wszystkich warunków promocji na
podstawie prawidłowo wystawionej przez niego faktury VAT, płatnej w terminie 14 dni
2.3. Uczestnicy Akcji promocyjnej nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
2.4. Jednemu Uczestnikowi Akcji promocyjnej może być przyznana jedna Nagroda, niezależnie od
ilości poleconych przez Uczestnika przedsiębiorców przewoźników, z którymi Hussar Transport S.A.
nawiąże co najmniej 12-tygodniową współpracę.
3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie na adres siedziby Organizatora w okresie trwania Promocji lub po jej zakończeniu, jednak nie
później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zakończenia. Po upływie tego terminu
reklamacja nie będzie rozpatrywana.
3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane tj. imię, nazwisko lub nazwę i dokładny adres
Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich
otrzymania.
3.4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres
podany w reklamacji, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
3.5. Reklamacja nie spełniająca wymogów z ust. 1-2 nie będzie rozpatrywana.
4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
4.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
4.2. Uczestnikom Promocji udostępniającym, w celu udziału w Promocji oraz w celach
marketingowych, dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do swoich danych, możliwości ich
poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w każdym
czasie.
4.3.Niepodanie wymaganych danych osobowych lub też podanie błędnych danych osobowych przez
Uczestnika powoduje automatyczną utratę możliwości udziału w Promocji.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych, niepełnych
lub nieprawdziwych danych, adresu e-mail lub numeru telefonu lub innych danych uniemożliwiających

PA
GE
1

lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród bądź rodzących odpowiedzialność
odszkodowawczą.
5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z
komunikacją uczestników, bądź w jakikolwiek sposób wpływające na ostateczne wyniki Akcji
promocyjnej.
5.4. Akcja promocyjna nie jest „grą losową”, „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią
fantową”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o
grach hazardowych (Dz.U.2016.471 z późń. zmianami).
5.5. Akcja promocyjna nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana czy przeprowadzana przez
Portal Facebook ani żaden podmiot z nimi związany.
5.6. Akcja promocyjna jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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