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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ 

„LOTERIA SIECIOWA 2017” 

 

§ 1  

WYJAŚNIENIE POJĘĆ 

1. „Loteria”, „Loteria Sieciowa 2017” – loteria promocyjna organizowana przez Inter Cars S.A. oraz 

skierowana do Warsztatów oraz Klientów Końcowych.  

2. „Regulamin” – regulamin loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Sieciowa 2017” zatwierdzony 

przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. 

3. „Organizator” – Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 64, 02-903 

Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008734, NIP: 118-14-52-946, REGON: 014992887, 

kapitał zakładowy: 28 336 200,00 zł. 

4.  „Warsztat QST” – podmiot zidentyfikowany w systemie Inter Cars S.A., jako warsztat należący 

do sieci warsztatów Q-Service Truck zajmujący się przeglądami i naprawami pojazdów 

ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów. 

5. „Warsztat QS” – podmiot zidentyfikowany w systemie Inter Cars S.A., jako warsztat należący do 

sieci warsztatów Q-Service zajmujący się przeglądami i naprawami pojazdów silnikowych.  

6. „Warsztat QSP” – podmiot zidentyfikowany w systemie Inter Cars S.A., jako warsztat należący do 

sieci warsztatów Q-Service Premium zajmujący się przeglądami i naprawami pojazdów silnikowych.  

7. „Warsztat PS” – podmiot zidentyfikowany w systemie Inter Cars S.A., jako warsztat należący do 

sieci warsztatów Perfect Services zajmujący się przeglądami i naprawami pojazdów silnikowych.  

8. „Warsztat” – Warsztat QST, Warsztat QS, Warsztat QSP albo Warsztat PS.  

9. „Klient Końcowy” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, nabywająca od Warsztatów:  

a) usługi, lub  

b) usługi wraz z towarami z asortymentu Organizatora, lub 

c) towary z asortymentu Organizatora.  

10. „Losowanie” – losowanie nagród, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 r., w godzinach 09:00 

- 15:00, w biurze Organizatora w Cząstkowie Mazowieckim w gminie Czosnów przy ulicy Gdańskiej 

15, w powiecie nowodworskim, na obszarze województwa mazowieckiego, podczas którego spośród 

Uczestników, którzy spełnili warunki do wzięcia udziału w losowaniu, rozlosowane będą nagrody 

opisane w niniejszym Regulaminie. 

11. „Los” – posiadający fizyczną (papierową) postać odpowiednik Dowodu Uczestnictwa, zawierający 

numer identyfikacyjny odpowiadającego mu Dowodu Uczestnictwa, którego wyciągniecie w 

Losowaniu będzie oznaczało wygraną Zwycięskich Uczestników posiadających Kupony Bliźniacze 

będące częścią Dowodu Uczestnictwa o tożsamym numerze identyfikacyjnym.   
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12. „Uczestnik” – Warsztat oraz Klient Końcowy, który uzyskał Kupon Warsztatu albo Kupon Klienta 

Końcowego będący częścią Dowodu Uczestnictwa w Loterii, z wyłączeniem: 

a) podmiotów, w których udziały posiada Skarb Państwa lub administracja samorządowa; 

b) klientów, którzy dokonują zakupów w Inter Cars S.A. na podstawie wygranego przez Inter 

Cars S.A. przetargu; 

c) pracowników Organizatora lub podmiotów powiązanych z Organizatorem; 

d) osób zaangażowanych w przygotowanie Loterii; 

e) osób wyznaczonych przez Organizatora do przeprowadzenia Losowania; 

f) członków władz Organizatora lub podmiotów powiązanych z Organizatorem; 

g) wstępnych i zstępnych, rodzeństwa, małżonków, rodziców, osób pozostających w faktycznym 

pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami, o których mowa powyżej, 

także po ustaniu stosunku małżeństwa, przysposobienia i innych wyżej wymienionych. 

13.  „Dowód Uczestnictwa” – dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający 

indywidualny numer identyfikacyjny, potwierdzający zrealizowanie przez Warsztat lub Klienta 

Końcowego warunków uprawniających do uczestnictwa w Loterii określonych w § 3 Regulaminu. 

Każdy Dowód Uczestnictwa składa się z:  

a) oznaczenia numeru identyfikacyjnego Dowodu Uczestnictwa;  

b) Kuponu Warsztatu, który posiada numer identyfikacyjny tożsamy z numerem 

identyfikacyjnym Dowodu Uczestnictwa, którego jest częścią;  

c) Kuponu Klienta Końcowego, który posiada numer identyfikacyjny tożsamy z numerem 

identyfikacyjnym Dowodu Uczestnictwa, którego jest częścią.  

14. „Kupon Warsztatu” – element składowy Dowodu Uczestnictwa, przekazany przez Organizatora 

na rzecz Warsztatu, po zrealizowaniu warunków uczestnictwa w Loterii przewidzianych dla 

Warsztatów określonych w § 3 Regulaminu, posiadający tożsamy numer identyfikacyjny co Dowód 

Uczestnictwa, którego jest częścią.  

15.  „Kupon Klienta Końcowego”– element składowy Dowodu Uczestnictwa, przekazany przez 

Warsztat na rzecz Klienta Końcowego, po zrealizowaniu warunków uczestnictwa w Loterii 

przewidzianych dla Klientów Końcowych określonych w § 3 Regulaminu, posiadający tożsamy 

numer identyfikacyjny co Dowód Uczestnictwa, którego jest częścią.  

16. „Kupon” – Kupon Warsztatu oraz Kupon Klienta Końcowego. 

17.  „Kupony Bliźniacze” – Kupony Warsztatu oraz Kupony Klienta Końcowego będące częścią tego 

samego Dowodu Uczestnictwa.  

18. „Zwycięski Uczestnik” - Warsztat oraz Klient Końcowy będący właścicielem Bliźniaczych 

Kuponów stanowiących część wylosowanego za pośrednictwem Losu Dowodu Uczestnictwa oraz 

spełniający warunki umożliwiające uczestnictwo w Losowaniu. 

19. „Laureat” – Warsztat oraz Klient Końcowy będący właścicielem Bliźniaczych Kuponów 

stanowiących część wylosowanego za pośrednictwem Losu Dowodu Uczestnictwa i spełniający 

warunki umożliwiające uczestnictwo w Losowaniu oraz odbiór nagrody w Loterii. 

20. „Platforma KATALOG ONLINE” – system teleinformatyczny przeznaczony do  komunikacji 

Organizatora z Warsztatami. 
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21.  „Próg zakupowy” – poziom minimalnego zakupu towarów z asortymentu Organizatora, 

zrealizowany w okresie od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., indywidualnie określony 

przez Organizatora dla każdego Warsztatu, oraz zakomunikowany Warsztatom za pośrednictwem 

Platformy  KATAL OG ONLINE, kalkulowany w oparciu o uśrednioną wartość sprzedaży 

zrealizowaną przez Warsztat za okres 6 miesięcy poprzedzających okres przed rozpoczęciem 

organizacji Loterii z uwzględnieniem występujących w tym okresie reklamacji i zwrotów towarów.   

22. „Rynek AG” – towary przypisane do rynku AGRO znajdujące się w ofercie sieci sprzedaży Inter 

Cars S.A. 

23. „Rynek AK” – towary przypisane do rynku Akumulatory znajdujące się w ofercie sieci sprzedaży 

Inter Cars S.A. 

24. „Rynek AU” – towary przypisane do rynku Autobusy znajdujące się w ofercie sieci sprzedaży Inter 

Cars S.A. 

25. „Rynek CI” – towary przypisane do rynku Ciężarowe znajdujące się w ofercie sieci sprzedaży Inter 

Cars S.A. 

26. „Rynek IS” – towary przypisane do rynku Instalacje Samochodowe znajdujące się w ofercie sieci 

sprzedaży Inter Cars S.A. 

27. „Rynek MC” – towary przypisane do rynku Motocykle Części znajdujące się w ofercie sieci 

sprzedaży Inter Cars S.A. 

28. „Rynek MO” – towary przypisane do rynku Motocykle Akcesoria znajdujące się w ofercie sieci 

sprzedaży Inter Cars S.A. 

29. „Rynek OS” – towary przypisane do rynku  Osobowe znajdujące się w ofercie sieci sprzedaży Inter 

Cars S.A. 

30. „Rynek SO” – towary przypisane do rynku Samochody Osobowe znajdujące się w ofercie sieci 

sprzedaży Inter Cars S.A. 

31. „Rynek TU” – towary przypisane do rynku Tuning znajdujące się w ofercie sieci sprzedaży Inter 

Cars S.A. 

32. „Rynek WL” – towary przypisane do rynku Lakiernictwo Samochodowe znajdujące się w ofercie 

sieci sprzedaży Inter Cars S.A. 

33. „Rynek WU” – towary przypisane do rynku Wyposażenie Umowy znajdujące się w ofercie sieci 

sprzedaży Inter Cars S.A. 

34. „Witryny Internetowe” – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych związanych z 

organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym stron o następujących adresach internetowych:  

www.intercars.com.pl, http://qservicepremium.pl/, http://perfectservice.pl/, http://q-servicetruck.pl/, 

http://www.q-service.com.pl/. 

35. „Punkty IC PREMIA CASH” – Punkty w programie lojalnościowo-premiowym o nazwie „IC 

PREMIA CASH” organizowanym przez Organizatora.  

36. „Karta Premiowa Sodexo” – karty wydawane przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska 

Sp. z o.o, umożliwiające dokonywanie płatności w wybranych punktach dedykowanych podmiotów 

gospodarczych sprzedających usługi lub/i produkty w ramach sieci partnerskiej.  

37. „Komisja” – Powołana przez Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością 

urządzania i przeprowadzania Loterii (w tym Losowania). 

http://www.inter/
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§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Loteria sieciowa 2017”. 

2. Loteria trwa od 1 października 2017 r. do 8 kwietnia 2018 r. 

3. Loteria obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Loteria jest urządzana na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 471 z poźn. zm.).  

5. Loteria urządzana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Warszawie.  

6. Loteria ma na celu promocję towarów oferowanych przez Organizatora w okresie od 1 października 

2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

7. Loteria skierowana jest do Warsztatów oraz Klientów Końcowych. 

 

§ 3 

ZASADY UZYSKIWANIA DOWODÓW UCZESTNICTWA ORAZ KUPONÓW W LOTERII 

1. Uczestnik będący Warsztatem może otrzymać Dowody Uczestnictwa jeżeli spełnia następujące 

warunki:  

a) posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

b) do dnia 30 października 2017 r. był zrzeszony lub włączony do sieci Warsztatów oraz na 

moment Losowania nadal będzie członkiem sieci Warsztatów.  

2. Dowody Uczestnictwa wydawane są Warsztatom przez Organizatora w okresie od 1 października 

2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

3. Dowody Uczestnictwa wydawane są Warsztatom QST przez Organizatora za realizowanie poziomu 

zakupu towarów z asortymentu Organizatora, w ten sposób że za każde 500,00 zł (słownie: pięćset 

złotych) zakupu netto, przyznawany jest jeden Dowód Uczestnictwa. W przypadku Warsztatów QS, 

Warsztatów QSP oraz Warsztatów PS Dowody Uczestnictwa wydawane przez Organizatora za 

realizowanie poziomu zakupu towarów z asortymentu Organizatora, w ten sposób że za każde 300,00 

zł (słownie: trzysta złotych) zakupu netto, przyznawany jest jeden Dowód Uczestnictwa, z 

zastrzeżeniem, że warunkiem wydania nagrody na rzecz Warsztatu jest również:  

a) zrealizowanie odpowiedniego Progu Zakupowego przewidzianego przez Organizatora dla 

Warsztatu będącego Zwycięskim Uczestnikiem. Próg Zakupowy przewidziany przez 

Organizatora będzie udostępniany Warsztatom za pośrednictwem Platformy KATALOG 

ONLINE;   

b) przedstawienie przez Klienta Końcowego będącego Zwycięskim Uczestnikiem w Loterii 

dokumentu księgowego (Faktury VAT, paragonu fiskalnego) potwierdzającego nabycie przez 

Klienta Końcowego od Warsztatu usług, usług wraz z towarem z asortymentu Organizatora 

lub towarów z asortymentu Organizatora, których nabycie było podstawą wydania przez 

Warsztat na rzecz Klienta Końcowego Kuponu Klienta Końcowego, który był częścią 

wylosowanego, za pośrednictwem Losu, Dowodu Uczestnictwa. Dokument księgowy (faktura 

VAT, paragon fiskalny)  potwierdzającego nabycie przez Klienta Końcowego od Warsztatu 
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usług lub usług wraz z towarem powinien zostać przedstawiony Organizatorowi w formie 

papierowej osobiście lub pocztą w formie listu nadanego na adres: Inter Cars S.A. ul. Gdańska 

15, Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów (decyduje data wpływu do biura Organizatora) 

albo w formie elektronicznej przesyłając wiadomość na adres: promocje@intercars.eu. 

c) nieposiadanie przeterminowanych zaległości wobec Organizatora na moment wydania 

nagrody w Loterii; 

d) podpisanie oświadczenia o spełnianiu warunków umożliwiających uczestnictwo zwycięskiego 

Warsztatu w Loterii, określonych w Regulaminie (oświadczenie Laureata o niepodleganiu 

wykluczeniu z loterii stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz przekazanie powyżej 

wskazanego oświadczenia Organizatorowi do dnia 20 lutego 2017 r. w formie papierowej 

osobiście lub pocztą w formie listu nadanego na adres: Inter Cars S.A. ul. Gdańska 15, 

Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów (decyduje data wpływu do biura Organizatora) lub w 

formie elektronicznej przesyłając wiadomość na adres: promocje@intercars.eu. 

4. Poziom zakupu wskazany w § 3 ust. 3, którego zrealizowanie będzie uprawniało Warsztat do 

otrzymania od Organizatora Dowodów Uczestnictwa, dotyczy wyłącznie zakupów na następujących 

rynkach zbytu Organizatora:  

a) Rynek AG 

b) Rynek AK; 

c) Rynek AU; 

d) Rynek CI; 

e) Rynek IS; 

f) Rynek MC; 

g) Rynek MO 

h) Rynek OS; 

i) Rynek SO; 

j) Rynek TU; 

k) Rynek WL; 

l) Rynek WU; 

5. Uczestnik będący Klientem Końcowym może otrzymać od Warsztatu Kupony Klienta Końcowego 

jeżeli do 31 grudnia 2017 r. przedstawi do wglądu Warsztatowi dokument potwierdzający 

ukończenie przez Klienta Końcowego 18 lat na dzień rozpoczęcia Loterii. 

6. Kupony Klienta Końcowego wydawane są Klientom Końcowym przez Warsztaty w okresie od 1 

października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

7. Kupon Klienta Końcowego jest wydawany przez Warsztat na rzecz Klienta Końcowego w 

przypadku gdy:  

a) Klient Końcowy w okresie od 1 października 2017 r. do dnia 31  grudnia 2017 r. w ramach 

jednej transakcji udokumentowanej jedną fakturą VAT lub innym dokumentem księgowym 

(paragonem fiskalnym) dokona nabycia w Warsztacie QST usług, towarów z asortymentu 

Organizatora lub usług wraz z towarem z asortymentu Organizatora o łącznej jednorazowej 

wartości przekraczającej kwotę 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) netto;  
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b) Klient Końcowy w okresie od 1 października 2017 r. do dnia 31  grudnia 2017 r. w ramach 

jednej transakcji udokumentowanej jedną fakturą VAT lub innym dokumentem księgowym 

(paragonem fiskalnym) dokona nabycia w Warsztacie QS usług, towarów z asortymentu 

Organizatora lub usług wraz z towarem z asortymentu Organizatora o łącznej jednorazowej 

wartości przekraczającej kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) netto;  

c) Klient Końcowy w okresie od 1 października 2017 r. do dnia 31  grudnia 2017 r. w ramach 

jednej transakcji udokumentowanej jedną fakturą VAT lub innym dokumentem księgowym 

(paragonem fiskalnym) dokona nabycia w Warsztacie QSP usług, towarów z asortymentu 

Organizatora lub usług wraz z towarem z asortymentu Organizatora o łącznej jednorazowej 

wartości przekraczającej kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) netto;  

d) Klient Końcowy w okresie od 1 października 2017 r. do dnia 31  grudnia 2017 r. w ramach 

jednej transakcji udokumentowanej jedną fakturą VAT lub innym dokumentem księgowym 

(paragonem fiskalnym) dokona nabycia w Warsztacie PS usług, towarów z asortymentu 

Organizatora lub usług wraz z towarem z asortymentu Organizatora o łącznej jednorazowej 

wartości przekraczającej kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) netto. 

8. W celu uzyskania i odebrania nagrody w Loterii przez Klienta Końcowego konieczne będzie 

jednoczesne spełnienie powyżej wskazanych warunków oraz warunków opisanych w § 4 oraz § 7 

Regulaminu w tym:  

a) przedstawienie przez Klienta Końcowego będącego Zwycięskim Uczestnikiem w Loterii 

dokumentu księgowego (Faktury VAT, paragonu fiskalnego) potwierdzającego nabycie przez 

Klienta Końcowego od Warsztatu usług, usług wraz z towarem z asortymentu Organizatora 

lub towarów z asortymentu Organizatora, których nabycie było podstawą wydania przez 

Warsztat na rzecz Klienta Końcowego Kuponu Klienta Końcowego, który był częścią 

wylosowanego, za pośrednictwem Losu, Dowodu Uczestnictwa. Dokument księgowy (faktura 

VAT, paragon fiskalny)  potwierdzającego nabycie przez Klienta Końcowego od Warsztatu 

usług lub usług wraz z towarem powinien zostać przedstawiony Organizatorowi w formie 

papierowej osobiście lub pocztą w formie listu nadanego na adres: Inter Cars S.A. ul. Gdańska 

15, Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów (decyduje data wpływu do biura Organizatora) 

albo w formie elektronicznej przesyłając wiadomość na adres: promocje@intercars.eu.; 

b) podpisanie oświadczenia o spełnianiu warunków umożliwiających uczestnictwo zwycięskiego 

Klienta Końcowego w Loterii, określonych w Regulaminie (oświadczenie Laureata o 

niepodleganiu wykluczeniu z loterii stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz przekazanie 

powyżej wskazanego oświadczenia Organizatorowi do dnia 20 lutego 2017 r. w formie 

papierowej osobiście lub pocztą w formie listu nadanego na adres: Inter Cars S.A. ul. Gdańska 

15, Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów (decyduje data wpływu do biura Organizatora) 

lub w formie elektronicznej przesyłając wiadomość na adres: promocje@intercars.eu. 

c) podpisanie formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta Końcowego w 

związku z organizacją urządzaniem Loterii (formularza zgody na przetwarzanie danych 

osobowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz przekazanie powyżej wskazanego 

formularza Organizatorowi do dnia 20 lutego 2017 r. w formie papierowej osobiście lub pocztą 

w formie listu nadanego na adres: Inter Cars S.A. ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki 05-

152 Czosnów (decyduje data wpływu do biura Organizatora) lub w formie elektronicznej 

przesyłając wiadomość na adres: promocje@intercars.eu. 
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§ 4 

ZASADY UDZIAŁU W LOSOWANIU 

1. W Losowaniu biorą udział wyłącznie Dowody Uczestnictwa, które spełniają następujące warunki:  

1) Warsztat do dnia 31 grudnia 2017 r. uzyskał od Organizatora Dowód Uczestnictwa składający 

się z Kuponu Warsztatu, oraz Kuponu Klienta Końcowego na zasadach określonych w § 3 

Regulaminu; 

2) Warsztat do dnia 31 grudnia 2017 r. przekazał Klientowi Końcowemu Bliźniaczy Kupon 

Klienta Końcowego będący częścią tego samego Dowodu Uczestnictwa co posiadany przez 

Warsztat Kupon Warsztatu, zgodnie z warunkami wydawania Kuponów Klienta Końcowego 

określonymi w § 3 Regulaminu; 

3) Klient Końcowy, do dnia 3 stycznia 2018 r. do godziny 23:59, zarejestruje posiadany Kupon 

Klienta Końcowego za pośrednictwem:  

a) Witryn Internetowych poprzez wpisanie w odpowiednie pola tekstowe informacji 

odnośnie numeru Kuponu Klienta Końcowego, numeru dowodu księgowego 

potwierdzającego zakup towarów (Faktura VAT, paragon fiskalny), numeru telefonu 

oraz imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu zgłaszającego; 

b) krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) wysłanej na numer: 665 391 320 o treści 

„LOTERIA” zawierającej również numer Kuponu Klienta Końcowego, numer dowodu 

księgowego potwierdzającego zakup towarów (Faktura VAT, paragon fiskalny) oraz 

imienia i nazwiska lub nazwę podmiotu zgłaszającego – PRZYKŁADOWY WZÓR 

zgłoszenia: „LOTERIA.nr kuponu klienta.nr fv.imię i nazwisko/nazwa podmiotu”.  

2. Zarejestrowanie przez Klienta Końcowego Kuponu Klienta Końcowego jest równoważne z 

wyrażeniem zgody Klienta Końcowego na udział w Loterii.  

3. Zarejestrowanie przez Klienta Końcowego Kuponu Klienta Końcowego skutkuje równoczesnym 

zarejestrowaniem Kuponu Warsztatu będącego częścią tego samego Dowodu Uczestnictwa co 

Kupon Klienta Końcowego. Rejestracja zostaje dokonana z chwilą jej potwierdzenia przez 

Organizatora, stosownie do treści § 4 ust. 7 Regulaminu. Organizator ma prawo nie zarejestrować 

zgłoszenia Kuponu Klienta Końcowego w przypadku, gdy zgłoszenie dokonane przez Klienta 

Końcowego jest niekompletne lub zawiera niepełne lub nieprawidłowe dane.  

4. W przypadku uzyskania przez Klienta Końcowego większej ilości Kuponów Klienta Końcowego, 

Klient Końcowy chcąc przystąpić do Loterii (z większą ilością Losów) będzie zobowiązany do 

każdorazowego zarejestrowania pojedynczych Kuponów Klienta Końcowego w sposób określony w 

§ 4 ust.1 pkt 3, co oznacza, że jedno zgłoszenie może objąć wyłącznie jeden Kupon Klienta 

Końcowego. 

5. Koszt wysłania jednej wiadomości tekstowej (SMS) na numer +48 665 391 320 jest zgodny 

cennikiem operatora telekomunikacyjnego. Koszt wysłania wiadomości tekstowej (SMS) ponoszą 

Uczestnicy Loterii.  

6. W przypadku gdy Warsztat nabędzie więcej niż jeden Dowód Uczestnictwa zawierający Kupony 

Warsztatów oraz Kupony Klienta Końcowego, udział w Losowaniu będą brały tylko te Dowody 

Uczestnictwa, których Bliźniacze Kupon Klienta Końcowego zostały przez Warsztat wydane 

Klientowi Końcowemu i zarejestrowane przez Klienta Końcowego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 

Regulaminu.  
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7. W przypadku przyjęcia prawidłowego zgłoszenia Kuponu Klienta Końcowego do Losowania 

Organizator poinformuje o tym Klienta Końcowego za pośrednictwem, komunikatu wyświetlonego 

za pośrednictwem Witryn Internetowych albo za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) o 

treści: „Dziękujemy za udział w Loterii Sieciowej 2017. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu 

towarów uprawniających do uczestnictwa w Loterii Sieciowej 2017. Regulamin Loterii Sieciowej 

2017 dostępny jest na stronie www.intercars.com.pl www.q-service.com.pl, q-servicetruck.pl, 

perfectservice.pl lub qservicepremium.pl.”. 

8. Klient Końcowy nie ponosi żadnych kosztów związanych z otrzymaniem wiadomości od 

Organizatora, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu. 

 

§ 5 

 LOSOWANIE  

1. Losowanie odbywa się w Cząstkowie Mazowieckim w gminie Czosnów, ul. Gdańska 15, w dniu 10 

stycznia 2018 r. w godzinach 09:00 – 15:00. 

2. Losowanie odbywa się odrębnie dla klientów sieci Q-Service Truck oraz łącznie dla klientów sieci 

Q-Service, Q-Service Premium oraz Perfect Service. 

3. W celu przeprowadzenia Losowania stworzone zostaną Losy w formie kartek z nadrukowanymi 

numerami prawidłowo zarejestrowanych Dowodów Uczestnictwa, które będą zawierały numery 

wszystkich Dowodów Uczestnictwa spełniających warunki uczestnictwa w Losowaniu.  

4. Losowanie będzie przeprowadzone ręcznie, poprzez wyciąganie z urny przez jednego z Członków 

Komisji, o której mowa w § 9 Regulaminu Losów, których liczba będzie uzależniona od ilości 

prawidłowo zarejestrowanych Dowodów Uczestnictwa przez Klienta Końcowego zgodnie z § 4 

Regulaminu.   

5. W Losowaniu biorą udział wyłącznie Losy będące odpowiednikami Dowodów Uczestnictwa, które 

spełniły warunki określone w § 4 Regulaminu. Losy reprezentujące uprawnione Dowody 

Uczestnictwa będą przyporządkowane do poszczególnych nagród w kolejności od nagród o 

najwyższej wartości do nagród o wartości najmniejszej.  

6. Każdy Uczestnik w momencie rozpoczęcia Losowania posiada zgromadzoną liczbę Kuponów 

odpowiadającą ilości Dowodów Uczestnictwa, reprezentowanych przez zestaw unikalnych Losów.  

7. W przypadku wylosowania Losu zawierającego numer Dowodu Uczestnictwa Zwycięskimi 

Uczestnikami w Loterii zostają posiadacze Kuponu Warsztatu oraz Kuponu Klienta Końcowego, 

które są częścią wylosowanego Dowodu Uczestnictwa.  

8. Wyniki Losowania zatwierdza Komisja.  

9. Ogłoszenie zatwierdzonych wyników Losowania nastąpi w dniu 11 stycznia 2018 r. za 

pośrednictwem Witryn Internetowych. 

10. Osobiste stawiennictwo Uczestników w dniu Losowania nagród nie jest wymagane. 

11. Zwycięscy Uczestnicy  będący Klientami Końcowymi, którzy będą nieobecni podczas Losowania 

zostaną poinformowani o wynikach Losowania telefonicznie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia 

wyników Losowania. Wraz z informacją o wynikach Losowania Zwycięskim Uczestnikom 

przekazana zostanie informacja odnośnie warunków, trybu i miejsca odbioru nagrody oraz wszelkich 

innych informacji związanych z dalszymi etapami Loterii. 
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12. Próba uzyskania połączenia z  danym Zwycięskim Uczestnikiem  Klientem Końcowym  

podejmowana  jest sześciokrotnie, przy czym, za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno 

obejmować 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajętości" lub zgłoszenia skrzynki pocztowej lub 

przebywania poza zasięgiem sieci, następna próba połączenia jest przeprowadzana po minimum 15 

minutach. Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z 

Klientem Końcowym nie uda się uzyskać połączenia, Klient Końcowy będzie miał możliwość 

uzyskania informacji o wynikach Losowania za pośrednictwem Witryn Internetowych lub za 

pośrednictwem Warsztatu, który wydał Klientowi Końcowemu Kupon Klienta Końcowego.    

13. Zwycięski Uczestnik będący Warsztatami, którzy będą nieobecni podczas Losowania zostaną 

poinformowani o wynikach Losowania za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz listem 

zwykłym zaadresowanym na adres prowadzonej działalności, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia 

wyników Losowania.  

14. Przed przystąpieniem do Losowania Organizator ma prawo do weryfikacji poprawności zgłoszenia 

rejestracyjnego o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 Regulaminu oraz spełnienia przez Warsztat oraz 

Klienta Końcowego warunków uprawniających do udziału im przyporządkowanych Dowodów 

Uczestnictwa. W przypadku stwierdzenia niezgodności zgłoszenia rejestracyjnego z 

postanowieniami Regulaminu, bądź niespełnienia któregokolwiek z warunków uprawniających do 

udziału Dowodów Uczestnictwa przyporządkowanych Klientowi Końcowemu i Warsztatowi w 

Losowaniu, Organizator ma prawo do nieuwzględnienia tych Dowodów Uczestnictwa w puli 

Dowodów Uczestnictwa biorących udział w Losowaniu.   

 

§ 6 

  NAGRODY   

1. W ramach Loterii Zwycięskim Uczestnikom przyznawane są nagrody podstawowe oraz nagrody 

dodatkowe.  

2. Łączna pula wszystkich nagród podstawowych w Loterii wynosi 80 000,00 zł (słownie: 

osiemdziesiąt tysięcy złotych),  

3. W przypadkach określonych w § 6 ust. 11 i 12 Regulaminu nagroda podstawowa może zostać 

powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną odpowiadającą wysokości zryczałtowanego podatku 

dochodowego w wysokości 11,11% uzyskanej nagrody podstawowej.  

4. Łączna wartość wszystkich nagród w Loterii wyniesie nie więcej niż 81 266,60 zł (słownie: 

osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy). 

5. Dla Warsztatów QST oraz Klientów Końcowych Warsztatów QST przewidziane jest wydanie po 10 

nagród opisanych w § 6 ust. 7 oraz § 6 ust. 8  Regulaminu.  

6. Dla Warsztatów QS, Warsztatów QSP oraz Warsztatu SP przewidziane jest wydanie łącznie 47 

nagród określonych w § 6 ust. 9 Regulaminu. Dla Klientów Końcowych Warsztatów QS, 

Warsztatów QSP oraz Warsztatu SP przewidziane jest wydanie łącznie 47 nagród określonych w § 

6 ust. 10 Regulaminu.  

7. W przypadku gdy w Losowaniu wylosowany zostanie Los reprezentujący Dowód Uczestnictwa 

wydany przez Organizatora na rzecz Warsztatu QST nagrodą w Loterii przypadającą Warsztatowi, 

którego numer identyfikacyjny Kuponu Warsztatu jest tożsamy z numerem identyfikacyjnym 

Dowodu Uczestnictwa wylosowanym w Losowaniu, będzie: 
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1) 3000 zł (słownie trzy tysiące złotych) w punktach  PREMIA CASH + ewentualna nagroda 

dodatkowa w wysokości odpowiadającej kwocie zryczałtowanego podatku dochodowego w 

wysokości 333,33 zł (słownie: trzystu trzydziestu trzech złotych i trzydziestu trzech groszy);  

2) 2700 zł (słownie dwa tysiące siedemset złotych) w punktach  PREMIA CASH + ewentualna 

nagroda dodatkowa w wysokości odpowiadającej kwocie zryczałtowanego podatku 

dochodowego w wysokości 299,97 zł (słownie: dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych 

i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy);  

3) 2200 zł (słownie dwa tysiące dwieście złotych) w punktach  PREMIA CASH;  

4) 1800 zł (słownie tysiąc osiemset złotych) w punktach PREMIA CASH; 

5) 1500 zł (słownie tysiąc pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

6) 1200 zł (słownie tysiąc dwieście złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

7) 1000 zł (słownie tysiąc złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

8) 800 zł (słownie osiemset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

9) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

10)  300 zł (słownie trzysta złotych) w punktach PREMIA CASH. 

8. W przypadku gdy w Losowaniu wylosowany zostanie Los reprezentujący Dowód Uczestnictwa 

wydany przez Organizatora na rzecz Warsztatu QST nagrodą w Loterii przypadającą Klientowi 

Końcowemu, którego numer identyfikacyjny Kuponu Klienta Końcowego jest tożsamy z numerem 

identyfikacyjnym Dowodu Uczestnictwa wylosowanym w Losowaniu, będzie:  

1) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 3000 zł (słownie trzy tysiące złotych) + ewentualna 

nagroda dodatkowa w wysokości odpowiadającej kwocie zryczałtowanego podatku 

dochodowego w wysokości 333,33 zł (słownie: trzystu trzydziestu trzech złotych i trzydziestu 

trzech groszy);  

2) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 2700 zł (słownie dwa tysiące siedemset złotych) + 

ewentualna nagroda dodatkowa w wysokości odpowiadającej kwocie zryczałtowanego 

podatku dochodowego w wysokości 299,97 zł (słownie: dwustu dziewięćdziesięciu 

dziewięciu złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy); 

3) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 2200 zł (słownie dwa tysiące dwieście złotych);  

4) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 1800 zł (słownie tysiąc osiemset złotych); 

5) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 1500 zł (słownie  tysiąc pięćset złotych); 

6) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 1200 zł (słownie tysiąc dwieście złotych); 

7) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 1000 zł (słownie tysiąc złotych); 

8) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 800 zł (słownie osiemset złotych); 

9) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

10) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 300 zł (słownie trzysta złotych).  

9. W przypadku gdy w Losowaniu wylosowany zostanie los reprezentujący Dowód Uczestnictwa 

wydany przez Organizatora na rzecz Warsztatu QS, Warsztatu QSP albo Warsztatu SP nagrodą w 

Loterii przypadającą Warsztatowi, którego numer identyfikacyjny Kuponu Warsztatu jest tożsamy z 

numerem identyfikacyjnym Dowodu Uczestnictwa wylosowanym w Losowaniu, będzie: 
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1) 1000 zł (słownie tysiąc złotych) w punktach  PREMIA CASH;  

2) 1000 zł (słownie tysiąc złotych) w punktach  PREMIA CASH;  

3) 1000 zł (słownie tysiąc złotych) w punktach  PREMIA CASH;  

4) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

5) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

6) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH;; 

7) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH;; 

8) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH;; 

9) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

10) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH;. 

11) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

12) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

13) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

14) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

15) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

16) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

17) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

18) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

19) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

20) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

21) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

22) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

23) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

24) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

25) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

26) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

27) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

28) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

29) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

30) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

31) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

32) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

33) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach PREMIA CASH; 

34) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 
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35) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

36) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

37) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

38) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

39) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

40) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

41) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

42) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

43) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

44) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

45) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach PREMIA CASH; 

46) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH; 

47) 500 zł (słownie pięćset złotych) w punktach  PREMIA CASH. 

10. W przypadku gdy w Losowaniu wylosowany zostanie los reprezentujący Dowód Uczestnictwa 

wydany przez Organizatora na rzecz Warsztatu QS, Warsztatu QSP albo Warsztatu SP nagrodą w 

Loterii przypadającą Klientowi Końcowemu, którego numer identyfikacyjny Kuponu Klienta 

Końcowego jest tożsamy z numerem identyfikacyjnym Dowodu Uczestnictwa wylosowanym w 

Losowaniu, będzie:  

1) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 1000 zł (słownie tysiąc złotych);  

2) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 1000 zł (słownie tysiąc złotych);  

3) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 1000 zł (słownie tysiąc złotych);  

4) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

5) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

6) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

7) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

8) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

9) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

10) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

11) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

12) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

13) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

14) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

15) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

16) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

17) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 
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18) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

19) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

20) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

21) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

22) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

23) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

24) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

25) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

26) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

27) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

28) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

29) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

30) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

31) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

32) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

33) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

34) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

35) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

36) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

37) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

38) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

39) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

40) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

41) Karta Premiowa Sodexo o wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

42) Nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

43) Nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

44) Nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

45) Nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

46) Nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

47) Nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych); 

11. Do nagród podstawowych określonych w § 6 ust. 7 pkt 1 i 2 § 6 ust. 8 pkt 1 i 2, doliczona zostanie 

dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % nagrody określonej powyżej, jeżeli z mocy 

prawa Organizator Loterii będzie zobowiązany do poboru 10% zryczałtowanego podatku 

dochodowego z tytułu przyznanej Uczestnikom nagrody. W przypadku Uczestników posiadających 

osobowość prawną podatek dochodowy będzie rozliczany samodzielnie przez Uczestnika zgodnie z 
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przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 

r. poz. 1888 z poźn. zm.). Uczestnik posiadający osobowość prawną biorąc udział w Loterii 

przyjmuje do wiadomości i akceptuje ewentualną konieczność samodzielnego rozliczenia podatku 

dochodowego od osób prawnych z tytułu uzyskania nagrody w Loterii.   

12. W przypadku zwycięskich Klientów Końcowych, którzy nie posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej 

statusu rezydenta podatkowego w myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z poźn. zm.), jeżeli z mocy prawa 

Organizator Loterii będzie zobowiązany do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z 

tytułu przyznanej Uczestnikom nagrody,  do nagród określonych w § 6 ust. 7 pkt 1 i 2 § 6 ust. 8 pkt 

1 i 2, doliczona zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % przyznanej nagrody, 

chyba, że wskazany powyżej Klient końcowy, na dzień odbioru nagrody, przedstawi ważny i 

aktualny certyfikat rezydencji na podstawie którego oraz odpowiednich przepisów umowy w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania, Organizator nie będzie zobowiązany do pobrania podatku z 

tytułu uzyskanej przez Klienta końcowego nagrody w Loterii.   

13. Dodatkowa nagroda, określona w § 6 ust. 11 i 12 nie podlega wymianie na nagrody rzeczowe innego 

rodzaju ani na gotówkę.      

 

§ 7  

WERYFIKACJA ZWYCIESKICH UCZESTNIKÓW 

1. Po przeprowadzeniu przez Organizatora Losowania, Organizator przystąpi do weryfikacji 

Zwycięskich Uczestników. 

2. Weryfikacja Zwycięskich Uczestników będzie odbywała się w okresie od 19 stycznia 2018 r. do 20 

lutego 2018 r. 

3. Weryfikacja będzie obejmowała spełnianie przez Zwycięskich Uczestników wszystkich warunków 

uczestnictwa i wydania nagród w Loterii określonych w Regulaminie.  

4. Warunkiem wydania nagrody w Loterii na rzecz Warsztatów jest spełnienie do dnia 20 lutego 2018 

r. poniższych warunków: 

a) Warunków przewidzianych dla Warsztatów określonych w § 3 Regulaminu; 

b) Warunków przewidzianych dla Warsztatów określonych w § 4 Regulaminu; 

c) Zrealizowania odpowiedniego Progu Zakupowego przewidzianego przez Organizatora dla 

Warsztatu będącego Zwycięskim Uczestnikiem w Loterii. Próg Zakupowy przewidziany przez 

Organizatora będzie udostępniany Warsztatom za pośrednictwem Platformy KATALOG 

ONLINE;   

d) Przedstawienie przez Klienta Końcowego będącego Zwycięskim Uczestnikiem w Loterii 

dokumentu księgowego (Faktury VAT, paragonu fiskalnego) potwierdzającego nabycie przez 

Klienta Końcowego od Warsztatu usług, usług wraz z towarem z asortymentu Organizatora 

lub towarów z asortymentu Organizatora, których nabycie było podstawą wydania przez 

Warsztat na rzecz Klienta Końcowego Kuponu Klienta Końcowego, który był częścią 

wylosowanego, za pośrednictwem Losu, Dowodu Uczestnictwa. Dokument księgowy (faktura 

VAT, paragon fiskalny)  potwierdzającego nabycie przez Klienta Końcowego od Warsztatu 

usług lub usług wraz z towarem powinien zostać przedstawiony Organizatorowi w formie 

papierowej osobiście lub pocztą w formie listu nadanego na adres: Inter Cars S.A. ul. Gdańska 
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15, Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów (decyduje data wpływu do biura Organizatora) 

albo w formie elektronicznej przesyłając wiadomość na adres: promocje@intercars.eu. 

e) Nieposiadanie przeterminowanych zaległości wobec Organizatora na moment wydania 

nagrody w Loterii.  

f) Podpisanie oświadczenia o spełnianiu warunków umożliwiających uczestnictwo 

zwycięskiego Warsztatu w Loterii, określonych w Regulaminie (oświadczenie Laureata o 

niepodleganiu wykluczeniu z loterii stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz przekazanie 

powyżej wskazanego oświadczenia Organizatorowi do dnia 20 lutego 2017 r. w formie 

papierowej osobiście lub pocztą w formie listu nadanego na adres: Inter Cars S.A. ul. Gdańska 

15, Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów (decyduje data wpływu do biura Organizatora) 

lub w formie elektronicznej przesyłając wiadomość na adres: promocje@intercars.eu. 

5. Warunkiem wydania nagrody w Loterii na rzecz Klienta Końcowego jest spełnienie do dnia 20 lutego 

2018 r. poniższych warunków: 

a) Warunków przewidzianych dla Klientów Końcowych określonych w § 3 Regulaminu; 

b) Warunków przewidzianych dla Klientów Końcowych określonych w § 4 Regulaminu; 

c) Przedstawienie przez Klienta Końcowego będącego Zwycięskim Uczestnikiem w Loterii, 

faktury VAT lub innego dokumentu księgowego (paragonu fiskalnego) potwierdzającego 

nabycie przez Klienta Końcowego od Warsztatu usług, usług wraz z towarem z asortymentu 

Organizatora lub towarów z asortymentu Organizatora, których nabycie było podstawą 

wydania przez Warsztat na rzecz Klienta Końcowego Kuponu Klienta Końcowego, który był 

częścią wylosowanego, za pośrednictwem Losu, Dowodu Uczestnictwa. Dokument księgowy 

(faktura VAT, paragon)  potwierdzającego nabycie przez Klienta Końcowego od Warsztatu 

usług lub usług wraz z towarem powinien zostać przedstawiony Organizatorowi w formie 

papierowej  osobiście lub pocztą w formie listu nadanego na adres: Inter Cars S.A. ul. Gdańska 

15, Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów (decyduje data wpływu do biura Organizatora) 

lub w formie elektronicznej przesyłając wiadomość na adres na adres: 

promocje@intercars.eu.; 

d) Podpisanie oświadczenia o spełnianiu warunków umożliwiających uczestnictwo 

zwycięskiego Klienta Końcowego w Loterii, określonych w Regulaminie (oświadczenie 

Laureata o niepodleganiu wykluczeniu z loterii stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz 

przekazanie powyżej wskazanego oświadczenia Organizatorowi do dnia 20 lutego 2017 r. w 

formie papierowej osobiście lub pocztą w formie listu nadanego na adres: Inter Cars S.A. ul. 

Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów (decyduje data wpływu do biura 

Organizatora) lub w formie elektronicznej przesyłając wiadomość na adres: 

promocje@intercars.eu. 

e) Podpisanie formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta Końcowego w 

związku z organizacją urządzaniem Loterii (formularza zgody na przetwarzanie danych 

osobowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz przekazanie powyżej wskazanego 

formularza Organizatorowi do dnia 20 lutego 2017 r. w formie papierowej osobiście lub pocztą 

w formie listu nadanego na adres: Inter Cars S.A. ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki 05-

152 Czosnów (decyduje data wpływu do biura Organizatora) lub w formie elektronicznej 

przesyłając wiadomość na adres: promocje@intercars.eu. 
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§ 8  

ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD W LOTERII 

1. Po przeprowadzeniu przez Organizatora weryfikacji Zwycięskich Uczestników Organizator 

przystąpi do przekazywania nagród. 

2. Wydawanie nagród będzie odbywało się w okresie od 19 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. 

3. W przypadku wylosowania w Losowaniu Dowodu Uczestnictwa, w przypadku którego Klient 

Końcowy posiadający Kupon Klienta Końcowego będący częścią wylosowanego Dowodu 

Uczestnictwa, spełnił wszystkie warunki uprawniające do odbioru nagrody oraz jednoczesnym 

niezachowaniu warunków odbioru nagrody przez Warsztat posiadający Bliźniaczy Kupon 

Warsztatu, nagroda zostanie wydana wyłącznie Klientowi Końcowemu. Nagroda, która w takiej 

sytuacji powinna zostać wydana Warsztatowi przepada na rzecz Organizatora. 

4. W przypadku wylosowania w Losowaniu Dowodu Uczestnictwa, w sytuacji w której Klient 

Końcowy posiadający Kupon Klienta Końcowego będący częścią wylosowanego Dowodu 

Uczestnictwa, na moment wydania nagród w Loterii nie posiada lub z innych przyczyn nie jest w 

stanie okazać dowodu zakupu towarów (faktury VAT, paragonu fiskalnego), których nabycie 

uprawniało do wydania na rzecz Klienta Końcowego Kuponu Klienta Końcowego oraz 

jednoczesnego zachowania warunków odbioru nagrody przez Warsztat posiadający Bliźniaczy 

Kupon Warsztatu, nagroda zostanie wydana na rzecz Warsztatu oraz Klienta Końcowego, wyłącznie 

jeżeli Warsztat w terminie do 20 lutego 2018 r. przedstawi stosowny dowód sprzedaży towarów 

(fakturę VAT, paragon fiskalnego) na rzecz Klienta Końcowego.  

5. Nagrody przypadające Klientom Końcowym będą wydawane w biurze Organizatora położonym w 

Cząstkowie Mazowieckim w gminie Czosnów przy ulicy Gdańskiej 15, w powiecie nowodworskim, 

na obszarze województwa mazowieckiego albo w wybranym przez Klienta Końcowego Warsztacie, 

w tym również Warsztacie w którym Klient Końcowy otrzymał Kupon Klienta Końcowego. W celu 

odebrania nagrody w wybranym przez Klienta Końcowego Warsztacie Klient Końcowy jest 

zobowiązany do poinformowania Organizatora do dnia 20 lutego 2018 r. o wybranym trybie oraz 

miejscu odebrania nagrody. Oświadczenie woli może zostać złożone w formie papierowej osobiście 

lub pocztą w formie listu nadanego na adres: Inter Cars S.A. ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki 

05-152 Czosnów (decyduje data wpływu do biura Organizatora) lub w formie elektronicznej 

przesyłając wiadomość na adres: promocje@intercars.eu. 

6. Nagrody nieodebrane w terminie przewidzianym do wydawania nagród przepadają na rzecz 

Organizatora.  

 

§ 9 

NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE 

1. Organizator powołał wewnętrzną Komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania i 

przeprowadzania Loterii (w tym Losowania).  

2. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca pisemne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie 

przepisów dotyczących organizacji gier hazardowych i Regulaminu, o którym mowa w art. 24 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).  

3. Reklamacje w zakresie Loterii powinny być zgłaszane przez Uczestników wyłącznie na piśmie w 

formie listu poleconego nadanego na adres: Inter Cars S.A. ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki 
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05-152 Czosnów, najpóźniej do dnia 8 marca 2018 r. (decyduje data doręczenia reklamacji do 

Organizatora).  

4. Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 

r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. 2010 nr 118 poz. 793.) 

powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko Uczestnika; 

b) dokładny adres zamieszkania lub pobytu Uczestnika; 

c) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja; 

d) przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem; 

e) treść żądania; 

f) podpis Uczestnika. 

5. Reklamacje rozpatruje Komisja. 

6. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje wysłane listem poleconym i doręczone na adres biura 

Organizatora: Inter Cars S.A. ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów (decyduje 

data wpływu do biura Organizatora) z dopiskiem „Loteria Sieciowa 2017”. 

7. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.  

8. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 (siedem) dni. Wszelkie postępowania reklamacyjne kończą się 

najpóźniej w dniu 15 marca 2018 r.  

9. Zawiadomienie o wyniku reklamacji w zakresie Losowania jest przesłane Uczestnikowi Loterii 

pocztą (listem poleconym) do 24 marca 2018 r.  

10. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo do 

dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądem powszechnym według właściwości ogólnej 

wynikającej z przepisów postępowania cywilnego. 

11. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia 

wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia 

reklamacji do dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację. 

 

§ 10 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w związku z organizacją i urządzeniem Loterii przez 

Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak brak podania danych 

osobowych uniemożliwia udział w Loterii i otrzymanie nagrody. 

5. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich 

usunięcia lub odwołania. 
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6. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych oraz odwołanie zgody na ich przetwarzanie na 

potrzeby Loterii jest jednoznaczne z wycofaniem się z uczestnictwa w Loterii bez względu na etap 

Loterii.  

7. Dane są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące 

przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralną częścią Regulaminu są formularze stanowiące załączniki do Regulaminu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w 

szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z poźń. zm.).  

3. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom w czasie trwania Loterii w siedzibie i biurze Organizatora 

oraz za pośrednictwem Witryn Internetowych. Regulamin Loterii może zostać przesłany 

Uczestnikowi listownie po przesłaniu na adres Organizatora pisemnego żądania w tym zakresie wraz 

z kopertą i znaczkiem zwrotnym nadanego na adres: Inter Cars S.A. ul. Gdańska 15, Cząstków 

Mazowiecki 05-152 Czosnów. 

4. Organizator jest obowiązany, na żądanie Laureata, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej 

przez niego wygranej zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 471z poźn. zm.).  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ „LOTERIA SIECIOWA 2017” 

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UCZESTNICTWA W LOTERII 

  

 

……………….………….., dnia …………………... 

 

Ja, niżej podpisany/-a, ………………………………………………………….… (imię i nazwisko lub nazwa Laureata), 

zamieszkały/-a / posiadający siedzibę w…………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………(adres zamieszkania/siedziby: ulica, nr domu, nr mieszkania, 

kod, miejscowość), oświadczam że, nie należę do grupy osób lub podmiotów wykluczonych z Loterii. 

 

 

 

 

Laureat 

/ własnoręczny czytelny podpis / 

 

data: ……………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ „LOTERIA SIECIOWA 2017” 

 

FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH LAUREATA LOTERII 

PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „LOTERIA SIECIOWA 2017” 

 

……………….………….., dnia …………………... 

 

Ja, niżej podpisany/-a, ………………………………………………………….… (imię i nazwisko Laureata), 

zamieszkały/-a w ……………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………… (adres zamieszkania: ulica, nr domu, nr 

mieszkania, kod, miejscowość) oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem loterii promocyjnej pod nazwą 

„Loteria Sieciowa 2017” („Regulamin”) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i 

zakresie określonym w Regulaminie, przez Administratora danych - Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Powsińska 64, 02-903 Warszawa. 

 

Jednocześnie oświadczam, zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych oraz 

ich poprawiania, a także odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 992 z poźn. zm.).  

 

Administrator danych poinformował mnie, iż udzielenie niniejszej zgody jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne 

do przeprowadzenia loterii i wydania nagrody. 

 

 

 

 

Laureat  

/ własnoręczny czytelny podpis / 

 

 

data: ……………………… 

 


