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REGULAMIN PROMOCJI
“WIOSENNA PROMOCJA W QARSONIE”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „Wiosenna Promocja w Qarsonie”, zwanej dalej
„Promocją”, jest Qarson sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), ul.
Sucholeska 3, NIP 9721248232, REGON 302661038, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499310
(zwana dalej „Organizatorem”).
2. Promocja obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020
roku (“Okres obowiązywania”). Organizator zastrzega sobie prawo do
wcześniejszego zakończenia promocji po wyczerpaniu puli dostępnych samochodów.
3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna na stronie
internetowej www.qarson.pl.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji może być każdy podmiot (“Uczestnik promocji”), który w
Okresie obowiązywania Promocji skutecznie zawrze Umowę Abonamentową (“UA”)
lub złoży zamówienie (w przypadku spółek prawa handlowego) na samochód
osobowy bliżej określony w § 2 pkt. 2.
2. W Okresie obowiązywania Promocji jej Uczestnik, który skutecznie zawrze UA lub
złoży zamówienie na dowolny model samochodu osobowego marki Renault, otrzyma
rabat w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) na Opłatę Startową.
3. Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji wielokrotnie w okresie jej
obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w
§ 2 Regulaminu.
4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących
Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
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2. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest ani loterią promocyjną, ani grą, której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora
pod adresem www.qarson.pl/aktualnosci/wiosenna-promocja-renault-300-zl-taniej
oraz w siedzibie i oddziałach Qarson Sp. z o.o. Organizator ma obowiązek
udostępnienia Regulaminu Uczestnikowi promocji na każde jego żądanie.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do
reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z
prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym
przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z
prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w
pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej
mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem
www.qarson.pl/ochrona-danych-osobowych.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
8. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez
właściwy Sąd.

