
REGULAMIN PROMOCJI 

SPRZĘGIEŁ WISKOTYCZNYCH SRLine  

I WENTYLATORÓW CHŁODNIC SRLine 

 

1. Organizatorem promocji jest firma AUTO MOTTO, ul. Metalowa 3K, 10-603 Olsztyn (NIP 951-227-

70-34). 

2. Czas trwania promocji: od 25.06.2020 r. do 31.07.2020 r. 

3. Promocja jest adresowana wyłącznie do zarejestrowanych i aktywnych – w bazie danych 

Organizatora – podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę główną na terenie RP oraz 

indywidualny numer klienta w AUTO MOTTO. 

4. Produkty objęte promocją – produkty SRLine: sprzęgła wiskotyczne, wentylatory chłodnic – dostępne  

w ofercie firmy AUTO MOTTO. 

5. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dotyczącymi promowanego 

asortymentu (wymienionemu w pkt 4) i trwającymi w tym samym czasie. 

6. W ramach promocji, kumulowane zakupy produktów objętych promocją (pkt 4) na kwotę 2000 zł netto 

(i jej wielokrotności (patrz pkt 7 – który ogranicza wielokrotność do 15 produktów premiowych)) 

premiujemy jednym z produktów premiowych: 

a) zestaw odzieży roboczej: 

T-shirty (4 szt.) z logo SRLine (dostępne rozmiary: M, L, XL i XXL )  

w cenie 1 zł netto / każda,  

2 pary rękawic roboczych z logo SRLine (dostępne rozmiary: M, L i XL)  

w cenie 1 zł netto / para,  

lub 

b) karta zakupowa ORLEN o wartości 100 zł, 

lub 

c) rabat potransakcyjny o wartości 123 zł brutto (100 zł netto). 

* Karta zakupowa ORLEN o wartości 100 zł. Udokumentowanie przekazania kart nastąpi  

w sposób zgodny z przepisami prawa podatkowego. 

7. Jedna firma w czasie trwania akcji promocyjnej może uzyskać maksymalnie 15 produktów 

premiowych (pkt 6) za zakupy przekraczające 30 000 zł netto: 15 zestawów z odzieżą zawierającą: 

60 koszulek i 30 par rękawic lub 15 kart zakupowych lub rabat potransakcyjny w wysokości 1845 zł 

brutto (1500 zł netto). 

8. Przekazanie produktu/produktów premiowych, o których mowa w pkt 6 nastąpi po zakończeniu 

promocji, po uprzednim poinformowaniu o dacie dostawy do Uczestnika promocji, do 30 dni od dnia 

zakończenia promocji: 

a) Zestaw/zestawy odzieży, o których mowa w pkt 6.a) będą dostarczone, po uprzednim 

poinformowaniu Uczestnika o uzyskanym produkcie/produktach premiowych i informacji 

zwrotnej od Uczestnika o wybranym rozmiarze produktu/produktów premiowych  

(w przypadku, gdy produkt/produkty premiowe występują w wielu rozmiarach). W przypadku 

braku informacji od Uczestnika o wybranym rozmiarze uzyskanego produktu/produktów 

premiowych, zostanie wysłany losowo wybrany rozmiar. Produkt/produkty premiowe mogą 



być dołączone do wysyłki zamawianego towaru lub dostarczone w inny sposób na życzenie 

Klienta.  

b) Karta/karty zakupowe ORLEN, o których mowa w pkt. 6.b) zostaną dostarczone wraz z notą 

księgową uznaniową. 

c) Rabat potransakcyjny, o którym mowa w pkt 6.c) będzie rozliczony w formie faktury 

korygującej. 

9. Zakupy produktów objętych promocją będą pomniejszane o ich zwroty. W uzasadnionych 

przypadkach Dział Zwrotów Organizatora może zażądać zwrotu produktu/produktów premiowych. 

10. Ewentualne reklamacje dotyczące promocji (wymagają zachowania formy pisemnej) prosimy 

przesyłać pod numer faksu 89 722 29 89 do 30 dni od dnia zakończenia promocji. Kontakt telefoniczny 

pod numerem 89 722 29 80. 

11. Produkty premiowe nie mogą zostać zamienione na równowartość w gotówce ani na inne niż te, które 

są wymienione w punkcie 6 i prezentowane na zdjęciach w ulotce towarzyszącej promocji. 

12. Organizator zastrzega prawo do zmiany nagród na porównywalne oraz prawo do możliwości 

wstrzymania ich wydania do momentu uregulowania przeterminowanych należności względem AUTO 

MOTTO. 

13. Uczestnikami promocji nie mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. 

 

AUTO MOTTO 

 


