
Konkurs 

“MISTRZOSTWA Z SERWISEM”  

dla klientów Inter Cars SA zrzeszonych w sieciach serwisowych Q-Service Premium, Q-Service, Perfect 
Service, AutoCrew i Q-Service Truck. 

Regulamin 

1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW: 

a. Konkurs – akcja przeprowadzana przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. na rzecz Inter Cars SA, której 

celem jest premiowanie sprzedaży produktów z grupy HAMULCE i FILTRY wszystkich producentów, 

dostępnych w sieci sprzedaży Inter Cars SA. 

b. Sieć Inter Cars SA – sieć sprzedaży zorganizowana przez Inter Cars SA. oraz filie Inter Cars SA. 

c. Filia Inter Cars SA – firma posiadająca aktualną umowę dystrybucyjną z Inter Cars SA i prowadząca sprzedaż 

na rzecz sieci Inter Cars. 

d. Uczestnik konkursu – każdy klient krajowy zarejestrowany w sieci sprzedaży Inter Cars SA posiadający 

aktywną  umowę sieciową Q-Service Premium, Q-Service, Perfect Service, AutoCrew i Q-Service Truck  (lub 

który podpisze taką umowę w trakcie trwania promocji do 08.08.2014 r.). 

e. Asortyment konkursowy – wszystkie produkty z obszaru HAMULCE oraz FILTRY zakupione w sieci Inter Cars 

SA w czasie trwania konkursu.  

f. Ranking - klasyfikacja uczestników konkursu, utworzona na podstawie wartości zakupów asortymentu 

konkursowego. 

g. Baza – historyczne wartości zakupów asortymentu konkursowego osiągnięte w analogicznym okresie 2013r. 

od których liczone będą wzrosty.  

h. Minimalna baza – minimalna wartość zakupów, od której będą liczone wzrosty  w przypadku serwisów 

osobowych – 6 000 zł netto, natomiast w przypadku serwisów ciężarowych – 10 000 (tzn. nawet jeżeli 

wartość zakupów w analogicznym okresie była mniejszy niż 10 000 zł wartość wzrostu będzie liczona od tej 

kwoty) 

 

2. ORGANIZATOR KONKURSU  

 

Organizatorem konkursu jest Inter Cars S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 64, 02-903 

Warszawa, NIP: 118-14-52-946 (zwany dalej „Organizatorem Konkursu”). Konkurs będzie prowadzony pod 

nazwą " Mistrzostwa z Servisem" i ma charakter wewnętrznego konkursu w sieci sprzedaży Inter Cars SA (zwany 

dalej „Konkursem”). 

 

Konkurs w imieniu i na rzecz Organizatora Konkursu przeprowadza Inter Cars Marketing Services sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Płowieckiej 57, 04-501 Warszawa, NIP: 701-02-61-527 (zwany dalej 

„Przeprowadzającym Konkurs”) i obejmuje swoim zasięgiem terytorium Polski. 

 

3. CZAS TRWANIA KONKURSU 

Konkurs trwa w okresie od dnia 10.06.2014r. do dnia 09.08.2014r. z możliwością przedłużenia przez 

Organizatora Konkursu. 

4. ZASADY KONKURSU 

a. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych klientów zrzeszonych w sieciach serwisowych Inter Cars SA 

dokonujących zakupów asortymentu konkursowego. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 



uczestnicy będą współzawodniczyli ze sobą w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu i zdobycia nagród 

opisanych poniżej. 

b. W  konkursie  mogą wziąć udział wszyscy klienci krajowi, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu są 

zarejestrowani w sieci sprzedaży Inter Cars SA oraz posiadają aktywną umowę sieciową Q-Service Premium, 

Q-Service, Perfect Service,  AutoCrew i Q-Service Truck  (lub którzy podpiszą taką umowę w trakcie trwania 

konkursu do 08.08.2014 r.) z wyłączeniem filii Inter Cars SA, firm powiązanych z Inter Cars, klientów 

przetargowych, firm konkurencyjnych. 

c. Platformą informacyjną w ramach Konkursu jest strona internetowa  www.intercars.com.pl  oraz              

www.truck.intercars.com.pl  , która jest obsługiwana przez Przeprowadzającego Konkurs. 

d. Informacje o organizacji Konkursu i jego przebiegu będą emitowane (ogłaszane) za pośrednictwem środków 

masowego przekazu, w tym: 

 akcji mailingowej, 

 strony internetowej, 

 akcji SMS-owych 

 telemarketingu 
e. Klienci rywalizować będą w dwóch oddzielnych kategoriach  - SIECI SERWISOWE OSOBOWE (-Service 

Premium, Q-Service, Perfect Service, AutoCrew ) oraz SIECI SERWISOWE CIĘŻAROWE (Q-Service Truck), w 

których obowiązywać będą dwa rankingi:  

 RANKING ZAKUPÓW gdzie brane będą pod uwagę wartości w PLN zakupów asortymentu konkursowego 

uczestników konkursu w okresie jego trwania.  

 RANKING WZROSTU ZAKUPÓW gdzie brane będą pod uwagę wzrosty wartości zakupów w PLN 

uczestników konkursów, asortymentu konkursowego w okresie jego trwania w porównaniu z 

analogicznym okresem 2013 r. 

f. Zasady podziału kategorii i rankingów przedstawia tabela poniżej: 

 

SIECI SERVISOWE OSOBOWE SIECI SERVISOWE CIĘŻAROWE 

RANKING SPRZEDAŻY 
RANKING WZROSTU 

SPRZEDAŻY 

RANKING 

SPRZEDAŻY 

RANKING WZROSTU 

SPRZEDAŻY 

liczona wartość 

sprzedaży w PLN 

liczona wartość 

wzrostu sprzedaży 

powyżej bazy w PLN 

liczona wartość 

sprzedaży w PLN 

liczona wartość 

wzrostu sprzedaży 

powyżej bazy w PLN 

 

g. W rankingu wzrostów minimalna wartość od której będą liczone wzrosty 

 SIECI SERVISOWE OSOBOWE – 6 000 zł 

 SIECI SERVISOWE CIĘŻAROWE – 10 000 zł 

h. Warunkiem ujęcia uczestnika konkursu w rankingu sprzedaży jest osiągnięcie wyniku zakupowego z 

analogicznego okresu 2013 roku. 

i. Organizator Konkurs powoła Komisję Konkursową, w skład której wchodzą następujące osoby: 

 Przedstawiciel Przeprowadzającego Konkurs – Monika Sawiuk 

 Przedstawiciel Przeprowadzającego Konkurs – Witold Siedlecki 

j. Komisja Konkursowa nadzoruje zgodność wyłonienia zwycięzców zgodnie z niniejszym regulaminem. 

k. Prace Komisji Konkursowej są niejawne. 

l. Przeprowadzający Konkurs wyłoni laureatów dnia 14.08.2014 roku. 

m. Zwycięzcy Konkursu zostaną niezwłocznie powiadomieni e-mailowo o wygranej. Brak możliwości kontaktu z 

danym laureatem, jego rezygnacja z nagrody lub brak decyzji dotyczącej skorzystania z nagrody, skutkują 

tym, iż Zwycięzcą Konkursu zostaje kolejny w rankingu uczestnik. 

http://www.intercars.com.pl/
http://www.truck.intercars.com.pl/


n. Nagrodę może wykorzystać wyłącznie Zwycięzca Konkursu. W przypadku, gdy Przeprowadzający Konkurs nie 

uzyska potwierdzenia udziału Zwycięzcy Konkursu w imprezie, Zwycięzcą Konkursu zostaje kolejny, w 

rankingu końcowym uczestnik. 

 

6. NAGRODY 

a. Nagrodami w konkursie są bilety wstępu na Mecz otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 

Polska 2014, który odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie 30 sierpnia 2014 r. (Polska – Serbia) 

b. Poszczególnym miejscom w Rankingu Końcowym przypisane są następujące nagrody:  

SIECI SERVISOWE OSOBOWE SIECI SERVISOWE CIĘŻAROWE 

RANKING SPRZEDAŻY 
RANKING WZROSTU 

SPRZEDAŻY 
RANKING SPRZEDAŻY 

RANKING WZROSTU 
SPRZEDAŻY 

1. miejsce Bilet + 6000 Pkt IC 
Premia 

1. miejsce Bilet + 6000 Pkt IC 
Premia 

1. miejsce Bilet + 6000 Pkt IC 
Premia 

1. miejsce Bilet + 6000 Pkt IC 
Premia 

2. miejsce Bilet + 4000 Pkt IC 
Premia 

2. miejsce Bilet + 4000 Pkt IC 
Premia 

2. miejsce Bilet + 4000 Pkt IC 
Premia 

2. miejsce Bilet + 4000 Pkt IC 
Premia 

3. miejsce Bilet + 2000 Pkt IC 
Premia 

3. miejsce Bilet + 2000 Pkt IC 
Premia 

3. miejsce Bilet + 2000 Pkt IC 
Premia 

3. miejsce Bilet + 2000 Pkt IC 
Premia 

4. miejsce Bilet 4. miejsce Bilet 4. miejsce Bilet 4. miejsce Bilet 
5. miejsce Bilet 5. miejsce Bilet 5. miejsce Bilet 5. miejsce Bilet 
6. miejsce Bilet 6. miejsce Bilet 6. miejsce Bilet 6. miejsce Bilet 
7. miejsce Bilet 7. miejsce Bilet 7. miejsce Bilet 7. miejsce Bilet 
8. miejsce Bilet 8. miejsce Bilet 8. miejsce Bilet 8. miejsce Bilet 
9. miejsce Bilet 9. miejsce Bilet     

10. miejsce Bilet 10. miejsce Bilet     
11. miejsce Bilet 11. miejsce Bilet     
12. miejsce Bilet 12. miejsce Bilet     
13. miejsce Bilet 13. miejsce Bilet     
14. miejsce Bilet 14. miejsce Bilet     
15. miejsce Bilet 15. miejsce Bilet     
16. miejsce Bilet 16. miejsce Bilet     
17. miejsce Bilet 17. miejsce Bilet     

 

c. Jeżeli z mocy prawa Organizator Konkursu jest zobowiązany do poboru 10% zryczałtowanego podatku 

dochodowego z tytułu przyznanej Uczestnikowi nagrody, do każdej nagrody wymienionej w punkcie a 

przyznaje się dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą 11,11% wartości danej nagrody. Nagroda pieniężna 

nie będzie wypłacona Zwycięzcy. 

d. W przypadku określonym w punkcie g powyżej Organizator Konkursu, jako płatnik zryczałtowanego podatku 

dochodowego, dokonuje poboru tego podatku od łącznej wartości nagrody i nagrody pieniężnej, z przyznanej 

Uczestnikowi Konkursu nagrody pieniężnej. 

e. Jeżeli z mocy prawa Organizator Konkursu nie jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku 

dochodowego z tytułu przyznanej Uczestnikowi nagrody, nagrody pieniężnej nie przyznaje się. 

f. Organizator nie przewiduje wymiany nagród na inne. 

g. Jeżeli nagrodzony uczestnik konkursu zrezygnuje z nagrody, bądź nie spełni wymaganych kryteriów opisanych 

w regulaminie – nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika konkursu, z zachowaniem gradacji nagród 

odpowiadających zajętemu miejscu.  

h. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak jakichkolwiek zaległości płatniczych wobec  Inter Cars SA w dniu 

ogłoszenia wyników. 

i. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14.08.2014 roku. 

 



7. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU 

 Do obowiązków Organizatora Konkursu zalicza się wszelkie czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności: 

a. ogłoszenie Konkursu i przyrzeczenie dla Zwycięzców Konkursu nagród. 
b. prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej Konkursu. 
c. administrowanie Stroną Internetową, a także opracowanie i uruchomienie podstron, rejestracja 

Uczestników, uruchomienie kont Uczestników oraz aktualizacja stanu kont Uczestników. 
d. pełnienie funkcji administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych Uczestników i wykorzystywanie danych 
osobowych Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu. 

e. nabycie nagród i przekazanie we własnym imieniu nagród Zwycięzcom Konkursu. 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

     Odpowiedzialność Organizatora Konkursu wobec Uczestników z tytułu Konkursu w żadnym przypadku nie 

przekroczy wartości nagród określonych w niniejszym Regulaminie. 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

a. Reklamacje związane z udziałem w Konkursie można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 
Konkursu. 

b. Po terminie wskazanym w punkcie poprzedzającym reklamacje nie będą rozpatrywane. 
c. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa w składzie, o jakim mowa w niniejszym Regulaminie. 
d. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 
 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. 
b. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia na Stronie Internetowej. 
c. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu poprzez jego 

wydłużenie. 
d. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołanie Konkursu bez podania przyczyn . 
e. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby nagród. 
f. W przypadku sporów oraz jakichkolwiek kwestii nieobjętych niniejszym Regulaminem, wiążącą i ostateczną 

jest decyzja Organizatora Konkursu. 
 
 


