
Regulamin sprzedaży pakietowej „Pakiet Motocyklowy – Apteczka 2015” 
 

 
Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Sprzedaży Pakietowej (zwanej dalej „Promocją”) jest spółka Inter Cars SA (zwany dalej „Organizatorem”) z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Powsińskiej 64. Obsługą promocji zajmuje się Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Płowieckiej 57. 
2. Celem Promocji jest zwiększenie odsprzedaży produktów wytypowanych w ramach „Pakiet Motocyklowy - Apteczka” przez podmioty 
gospodarcze nabywające Pakiet. 
3. Promocja trwa w okresie od 19.01.2015r. do 31.03.2015r. 
4. „Pakiet Motocyklowy - Apteczka” – są to wytypowane produkty sprzedawane przez Organizatora w określonych pakietach wartościowych. 
5. Produkty wytypowane – są to produkty wskazane przez Organizatora dostępne w ramach Pakietów. Obejmują one części i akcesoria do 
motocykli. (Patrz załącznik nr 1 dostępny na stronie www.intercars.com.pl). 
6. Promocja obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jej zasady określa niniejszy regulamin. 
7. Uczestnikiem Promocji jest przedsiębiorca będący podmiotem gospodarczym nabywający „Pakiet Motocyklowy - Apteczka” Organizatora 
do dalszej odsprzedaży. 
8. Termin Płatności – okres między dniem powstania a dniem wymagalności wierzytelności. 
9. Filia Inter Cars SA – firma posiadająca aktualną umowę dystrybucyjną z Inter Cars SA i prowadząca sprzedaż na rzecz Inter Cars SA. 
10. Promocja „Pakiet Motocyklowy - Apteczka” nie dotyczy klientów przetargowych oraz zależnych od Inter Cars SA. 
 
Zasady Promocji 
1. Aby wziąć udział w Promocji należy zakupić u Organizatora „Pakiet Motocyklowy - Apteczka” w terminie 19.01.2015r. do 31.03.2015r. 
wybrany pakiet MEDIUM, LARGE lub GIGA. 
2. Wartość zakupu produktów wytypowanych musi się równać wartości wybranego Pakietu. 
 
Nagrody i sposób przyznawania nagród 
1. Zakup „Pakietów Motocyklowych – Apteczka” będzie premiowany w zależności od rodzaju Pakietu wydłużonym terminem płatności (patrz 
tabelka) oraz banerem reklamowym o wymiarach 200x100cm. 
 

Pakiet Motocyklowy - Apteczka GIGA LARGE MEDIUM 

Wartość Pakietu - zł netto 9 000 5 000 3 000 

Odroczony termin płatności za zakup „Pakietu Motocyklowego – Apteczka” 

Warsztaty należące do sieci Q-Service Moto 
termin płatności  

30 czerwca 2015 

termin 

płatności 

31 maja 2015 

termin 

płatności   

30 kwietnia 

2015 

Klienci nie należący do sieci warsztatów Q-Service Moto 
termin płatności   

31 maja 2015 

termin 

płatności   

30 kwietnia 

2015 

termin 

płatności   

31 marca 2015 

2.Wszelkie informacje na temat warunków handlowych Uczestnik uzyska w filiach Inter Cars SA. 
3. Warunki handlowe w ramach zakupu „Pakiet Motocyklowy - Apteczka” obowiązują tylko i wyłącznie przy bezpośrednim zakupie w 
oddziałach Organizatora. Nie obowiązują przy zakupach przez IC Katalog. 
4. Każdy Uczestnik może zakupić dowolną ilość „Pakietów Motocyklowych - Apteczka”. 
5. Zakupy produktów wytypowanych w ramach i na warunkach „Pakiet Motocyklowy - Apteczka” nie podlegają zwrotom. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w okresie trwania Promocji „Pakiet Motocyklowy - Apteczka” 
 
Reklamacje i roszczenia 
1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. 
2. Reklamacje przyjmowane będą wyłącznie w trybie korespondencji przesłanej listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Pakiet 
Motocyklowy - Apteczka”, nie później niż do dnia 31.04.2015r., przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data stempla 
pocztowego. Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie zostanie rozpatrzona. 
3. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i zawierać imię, nazwisko, nazwę podmiotu gospodarczego, numer NIP i dokładny adres 
Uczestnika, jak również dokładny opis przyczyny reklamacji. 
4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania, przy czym okres ten może zostać wydłużony, 
gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego czasu. 
5. Po rozpatrzeniu reklamacji Organizator prześle odpowiedź listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika. 
6. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia, 
określając termin nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych, oraz zakres tego uzupełnienia. Brak uzupełnienia reklamacji w określonym 
terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. 
7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
 
Odpowiedzialność Organizatora 
1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do wartości „Pakietu Motocyklowego - Apteczka”. 
 
Postanowienia końcowe 
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 
2. Treść Regulaminu w okresie trwania Promocji będzie umieszczona na stronie internetowej www.intercars.com.pl 
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich 
zamieszczenia na stronie internetowej www.intercars.com.pl. 
4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Przedmioty Promocji nie są ustanawiane, przyznawane ani wręczane w zamian za nadużycie 
jakichkolwiek uprawnień lub niedopełnienie jakichkolwiek obowiązków ciążących na Uczestnikach ani do odbioru Przedmiotów Promocji w 
imieniu Uczestników. 


