
Konkurs 

„REJS Z BOSCH” 

Regulamin 

 

  1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW: 
 

a. Konkurs – akcja przeprowadzany przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. na rzecz Inter Cars S.A., której celem jest 
premiowanie zakupów  produktów firmy BOSCH znajdujących się w ofercie 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 Organizatora Konkursu prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupu w 

punktach sprzedaży Organizatora Konkursu produktów BOSCH. 
 
f. Ranking – zestawienie Uczestników Konkursu utworzone na podstawie sumy punktów zdobytych przez danego uczestnika 

w okresie trwania konkursu. 
 
h. Asortyment konkursowy – wszystkie produkty BOSCH i akumulatory sprzedawane w okresie trwania konkursu w sieci 

Inter Cars S.A. określonych w regulaminie. 
 
 

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 (zwana dalej „Organizatorem Konkursu”). Konkurs będzie prowadzony pod nazwą "Rejs BOSCH" i ma 
charakter 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 (zwana dalej „Przeprowadzającym Konkurs”). 

 
3. CZAS TRWANIA KONKURSU 
 

Konkurs trwa w okresie od dnia 19.05.2014 roku do dnia 16.08.2014 roku z możliwością przedłużenia przez Organizatora 
Konkursu. 
 

4. ZASADY  KONKURSU  
 

a. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych klientów  (zwanych dalej „Klient”). Na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie uczestnicy będą współzawodniczyli ze sobą w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu i zdobycia nagród 
opisanych poniżej. 
 

b. Platformą informacyjną w ramach Konkursu jest strona www.intercars.eu i www.icpremiaplus.eu , która jest obsługiwana 
przez Prowadzącego Konkurs. 
 

c. Informacje o organizacji Konkursu i jego przebiegu będą emitowane (ogłaszane) za pośrednictwem środków masowego 
przekazu, w tym: 

- akcji mailingowej, 
- strony internetowej 
 

d. Nagrody będą przyznawane zwycięzcom Konkursu zgodnie z zasadami ustalonymi poniżej. 
 
e. Asortyment konkursowy obejmuje wszystkie produkty BOSCH i akumulatory oferowane w sieci Inter Cars S.A., przypisane 

do niżej wymienionych rynków zbytu: 
   - osobowe, 
   - ciężarowe, 
   - autobusy, 
   - motocyklowe 
    
 

http://www.intercars.eu/


f. Uczestnikiem konkursu może być każdy klient zarejestrowany w systemie sprzedaży Organizatora konkursu i dokonujący 
zakupów sieci Inter Cars SA 

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

- Przedstawiciel Przeprowadzającego Konkurs – Grażyna Socha 
- Przedstawiciel Przeprowadzającego Konkurs – Paweł Kopacz 

 
k. Komisja Konkursowa nadzoruje zgodność wyłonienia zwycięzców zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 
l. Prace Komisji Konkursowej są niejawne. 
 
m. Przeprowadzający Konkurs wyłoni zwycięzców Konkursu do dnia 30.08.2014 roku. 
 
n. 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. 

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

potwierdzenia udziału Zwycięzcy Konkursu w wyjeździe, Zwycięzcą Konkursu zostaje kolejny w rankingu końcowym 
uczestnik. 

 
5. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW  
 
a. Uczestnicy Konkursu otrzymują punkty za zakupy akumulatorów według poniższych zasad: 

  
 Maksymalna ilość punktów za 1 

miejsce 
Minimalna ilość punktów 

Wartość zakupów 
akumulatorów BOSCH netto 100  1 

Ilość zakupionych 
akumulatorów BOSCH w 

sztukach 
100 1 

Ilość zakupionych pozostałych 
akumulatorów w sztukach 100  1  

 
 

 
b. W przypadku gdy kilku Uczestników zgromadzi taką samą liczbę punktów, o kolejności między nimi decyduje wartość  netto. 

Asortymentu Konkursowego wypracowana w całym okresie trwania konkursu. 
 
6. NAGRODY 
 

a. Nagrodami w konkursie jest  20 jednoosobowych zaproszeń na weekendowy wypoczynek połączony z rejsem jachtem 
po Mazurach w dniach od 17.09.2014 do 21.09.2014 r . 
 

b. Uczestnicy Konkursu otrzymują nagrody za zdobycie jak największej ilości punktów : 
                        1 miejsce –  jednoosobowe zaproszenie + 30 000 punktów IC Premia Plus 
                        2 miejsce –  jednoosobowe zaproszenie + 29 000 punktów IC Premia Plus 
       …………………………. 
                        20 miejsce - jednoosobowe zaproszenie + 11 000 punktów IC Premia Plus 
 

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 c 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 wycieczki, 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 S.A w dniu ogłoszenia 

wyników. 
    i. Ogłoszenie wyników konkursu i zamknięcie listy uczestników „Rejs z BOSCH” nastąpi 02.09.2014 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 stosownie do pkt. 4 c powyżej. 
 
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. 
 
f. Spełnienie obowiązków podatkowych wskazanych w pkt. 6 d powyżej. 
 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA KONKURSU 
 

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 zastrzega możliwość odstąpienie od konkursu  bez podania przyczyny, podając odpowiednią informację na 

stronie głównej www.intercars.com.pl 
 
d. Organizator Konkursu informuje, iż podatek dochodowy od nagród otrzymanych przez Uczestników zostanie pobrany i 

przekazany właściwym organom podatkowym przez Organizatora Konkursu na podstawie deklaracji PIT-8AR, jeżeli z mocy 
prawa Organizator Konkursu jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od wartości 
przyznanych nagród. 

 
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. 
 

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

