
 
 
 

Regulamin promocji „WANTED – żywy lub martwy - IC” 
 

 
1. Postanowienia ogólne 

 
1.1. Nazwa Promocji: „WANTED – żywy lub martwy” (dalej „Promocja”) 
1.2. Organizatorem Promocji jest firma Hella Polska Sp. z o.o. z siedzibą Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców dla Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy K.R.S., kapitał zakładowy 98.100 PLN, NIP: 521-008-
73-81 (dalej zwana „Organizatorem”). 

1.3. Promocja trwa od dnia 01.09.2018 do dnia 31.12.2018 
1.4. Promocja obowiązuje na obszarze CEE 
1.5. W promocji mogą brać udział Przedsiębiorcy dokonujący zakupów pośrednio od Dystrybutora Inter Cars i Q-serwis lub podmiotów 

powiązanych z Inter Cars i Q-serwis 
1.6. Za Przedsiębiorcę uważa się: 

a. Osoby fizycznie prowadzące działalność gospodarczą, w rozumieniu prawa,  
b. Osoby prawne, w rozumieniu prawa, prowadzące działalność gospodarczą  

1.7. Za Dystrybutora uważa się: Inter Cars S.A. ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów oraz Q-Serwis Sp. z o.o., ul. 
Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów 

1.8. Promocja pod nazwą „WANTED – żywy lub martwy” dotyczy urządzeń diagnostycznych Hella Gutmann Solutions wymienionych w 
tabeli nr 1., zwanych dalej Produktami. 
L.P. NAZWA PRODUKTU NUMER KATALOGOWY 
1 mega macs 77 8PD 010 601-571 
2 mega macs 56 8PD 010 601-191 
3 mega macs 42SE 8PD 010 601-151 
4 Mega macs PC wraz z oprogramowaniem podstawowym 8PD 010 601-931 + 8PY 010 600-911 
Tabela nr.1 

1.9. Udział w promocji jest dobrowolny 
1.10. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia promocji 

 
2. Charakter prawny promocji 

Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, 
ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 
listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540). 
 

3. Główne zasady promocji „WANTED – żywy lub martwy” 
3.1. W promocji może wziąć udział każdy Uczestnik Promocji spełniający warunki określone w punktach 1.5, 1.6, 1.8 oraz który: 

a. Dokona zakupu urządzenia diagnostycznego mega macs wymienionego w tabeli nr 1, u Dystrybutora 
b. Zwróci Dystrybutorowi od którego zakupił urządzenie mega macs, legalne, dowolne (działające lub nie) urządzenie 

diagnostyczne dotychczas użytkowane. 
3.2. Zamówienia urządzenia należy dokonać na specjalnym formularzu (załącznik 1) do dnia 31.12.2018r, wypełniając dane dotyczące 

zwracanego urządzenia. 
3.3. Za termin wpłynięcia zamówienia brana będzie data wpływu do siedziby Organizatora. 
3.4. Hella Polska Sp. z o.o. ma prawo odmówić udzielenia dodatkowej zniżki, jeżeli zwracane urządzenie budzi wątpliwości co do 

legalności (w szczególności w przypadku podrabianych urządzeń renomowanych producentów oraz przewodów USB-OBD) 
3.5. Dystrybutor może sprzedać urządzenia, które posiada na stanie magazynowym, a dodatkowa zniżka zostanie rozliczona na 

podstawie faktury korygującej, wystawionej przez Hella Polska Sp. z o.o. do 10 dnia miesiąca następnego po sprzedaży urządzenia. 
W tym przypadku Dystrybutor ma obowiązek przekazać do Hella Polska Sp z o.o. listę urządzeń zawierającą numery seryjne 
urządzeń podlegających zwrotowi i nowo sprzedanych wg załączonego wzoru (załącznik nr.2) 

3.6. Dystrybutor może zamówić nowe urządzenia w ramach promocji, których cena będzie już uwzględniała dodatkową zniżkę, a po 
sprzedaży przekazać do Hella Polska Sp z o.o. listę urządzeń zawierającą numery seryjne urządzeń podlegających zwrotowi i nowo 
sprzedanych wg załączonego wzoru (załącznik nr.2) w celu weryfikacji 

3.7. Dystrybutor ma obowiązek zutylizować urządzenia zwrócone przez warsztaty w sposób zgodny z zasadami utylizacji urządzeń 
elektronicznych i niezagrażający środowisku naturalnemu. 

4. Nagrody w promocji oraz zasady ich przyznawania 
4.1. Nagrodami za udział w promocji są dodatkowe zniżki na zakup urządzeń mega macs Hella Gutmann Solutions zgodnie z tabelą nr 2 

L.P. NAZWA PRODUKTU NUMER KATALOGOWY DODATKOWA ZNIŻKA 
1 mega macs 77 8PD 010 601-571 2500 zł netto 
2 mega macs 56 8PD 010 601-191 2500 zł netto 
3 mega macs 42SE 8PD 010 601-151 1250 zł netto 
4 Mega macs PC wraz z oprogramowaniem podstawowym 8PD 010 601-931 + 8PY 010 600-911 1250 zł netto 

 Tabela nr.2 
4.2. Przedsiębiorcy przysługuje prawo do otrzymania dodatkowej zniżki pod warunkiem zakupu nowego urządzenia mega macs od 

Dystrybutora Hella Polska Sp z o.o.  
4.3. Dodatkowa zniżka zostanie odliczona od ceny sprzedaży, przez dystrybutora w momencie wystawiania faktury VAT 

 
 
 



 
5. Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest HELLA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-681), przy Al. 
Wyścigowej 6.  
W przypadku pytań lub chęci skorzystania z wymienionych poniżej praw możesz skontaktować się z pełnomocnikiem ds. ochrony 
danych osobowych dostępnym pod adresem email: privacyhp@hella.com. 
Dane zbierane są w celu udziału w promocji jako dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w związku z akceptacją 
Regulaminu  (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) oraz ewentualnego przesyłania treści marketingowych oraz informacji 
handlowych o naszych produktach, promocjach i ofertach ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) lub f) RODO) 
Dane osobowe uczestników promocji będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania 
treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej. 
Dane zebrane w celu udziału w promocji będą przetwarzane do momentu zakończenia promocji, a ponadto przez  okres 
przedawnienia roszczeń czy wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikających z przepisów prawa W razie przetwarzanie 
danych osobowych na podstawie zgody lub usprawiedliwionego interesu administratora (dla celów marketingowych) do momentu 
wycofania przez Ciebie zgody lub wniesienia sprzeciwu. 
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w promocji.  
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa (np. sądy lub organy ścigania). Ponadto, dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie Administratora, m.in.: centrom telefonicznym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 
Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia lub 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest 
prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym profilowania danych. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest 
zgoda, w związku z jej dobrowolnością, możesz ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność 
przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych wobec przetwarzania Twoich danych jeśli uznasz, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z przepisami prawa. 

6. Postanowienia końcowe 
6.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
6.2. Spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Hella Polska Sp z o.o. 


