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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ZWROT ZA OPONY”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.

Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) określa warunki i zasady akcji
promocyjnej prowadzonej pod nazwą: „ZWROT ZA OPONY” (dalej także: „Promocja”),
w szczególności warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora (definicja
poniżej) oraz Uczestników (definicja poniżej) Promocji.

2.

Organizatorem promocji jest Bridgestone Europe NV/SA Spółka akcyjna Oddział w Polsce
z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa), wpisany 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 0000649290, REGON: 365967759, NIP: 7822128296 (dalej także:
„Organizator” lub zamiennie „Administrator”).

3.

Organizator obsługę Promocji - tj. wszelkie czynności dotyczące przygotowania i
przeprowadzenia Promocji, za wyjątkiem tych czynności, które zgodnie z Regulaminem
wprost obciążają Organizatora - powierza spółce pod firmą: They.pl Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12), wpisanej 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 0000495738, NIP 5213623489 (zwanej dalej także: „They.pl”).

4.

Promocja będzie prowadzona pod nazwą: „ZWROT ZA OPONY” i jest adresowana do
klientów sieci serwisów samochodowych First Stop na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.

5.

Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 165
z późn. zm.).

6.

Regulamin nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada
2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.).

7.

Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie
wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

8.

Udział w Promocji jest dobrowolny i oznacza wyrażenie przez Uczestnika Promocji zgody
na warunki i zasady Promocji określone niniejszym Regulaminem.

9.

Zasady Promocji określone są wyłącznie postanowieniami niniejszego Regulaminu z
uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
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§ 2.
PRODUKTY OBJĘTE AKCJĄ PROMOCYJNĄ.
1.

Promocja obejmuje klientów sieci serwisów samochodowych First Stop, tj. zarówno
konsumentów, jak i przedsiębiorców (z wyłączeniem jednak firm flotowych, tj.
korzystających z fakturowania centralnego), którzy w okresie obowiązywania Promocji
wskazanym w § 4 ust. 2 Regulaminu dokonają w serwisie sieci First Stop zakupu co
najmniej 4 (czterech) opon samochodowych Bridgestone lub Firestone o wymiarach: 1516’ lub 17-18’ lub 19’ lub powyżej (dalej także: „Produkty”, a indywidualnie „Produkt”).
§ 3.
CEL AKCJI PROMOCYJNEJ.

1.

Celem Promocji jest umożliwienie każdemu Uczestnikowi otrzymania zwrotu w
wysokości:
(i)

40,00 zł (czterdzieści złotych) w przypadku zakupu bezpośrednio w serwisie sieci
First Stop - na zasadach określonych niniejszym Regulaminem - co najmniej 4
(czterech) opon samochodowych Bridgestone lub Firestone o wymiarach: 15-16’;

(ii)

80,00 zł (osiemdziesiąt złotych) w przypadku zakupu bezpośrednio w serwisie sieci
First Stop - na zasadach określonych niniejszym Regulaminem - co najmniej 4
(czterech) opon samochodowych Bridgestone lub Firestone o wymiarach: 17-18’;

(iii)

120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) w przypadku zakupu bezpośrednio w serwisie
sieci First Stop co najmniej 4 (czterech) opon samochodowych Bridgestone lub
Firestone o wymiarach: 19’ i powyżej.

2. Prawo do otrzymania zwrotu nie sumuje się w przypadku zakupu więcej niż 4 opon
samochodowych w okresie Promocji, co oznacza, że jeśli Uczestnik dokonał zakupu więcej niż
4 opon samochodowych, to przysługuje mu prawo do otrzymania jednego zwrotu określonego
w ust. 1 pkt (i), (ii) lub (iii).
§ 4.
CZAS I ZASIĘG AKCJI PROMOCYJNEJ.
1.

Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg
ogólnopolski. Promocja dotyczy zakupu nowych Produktów objętych Promocją
bezpośrednio w jednym z serwisów sieci First Stop biorących udział Promocji
wskazanych
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
http:/myfirststop.pl/znajdz_serwis.html (dalej także: „Sieć Serwisów”), które wystawią
dokument (paragon lub fakturę) zawierający polski numer NIP.

2.

Okres trwania Promocji: od dnia 1 marca 2020 roku od godz. 00:00 do dnia 31 maja 2020
roku do godz. 23:59, jednakże dla wzięcia udziału w Promocji decydująca jest data
dokonania zakupu Produktu (co najmniej kompletu czterech opon samochodowych
objętych Promocją) w Sieci Serwisów, stwierdzona dokumentem potwierdzającym
zakup Produktu (co najmniej kompletu czterech opon samochodowych objętych
Promocją), tj. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
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§ 5.
UCZESTNICTWO W AKCJI PROMOCYJNEJ.
1.

Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Sieci Serwisów, tj. zarówno osoba
fizyczna spełniająca łącznie wszystkie poniższe kryteria: (i) jest pełnoletnia, tj. ukończyła
18 lat, (ii) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, (iii) posiada rachunek
bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (iv) w
okresie trwania Promocji, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, dokona w Sieci
Serwisów zakupu Produktów (co najmniej kompletu czterech opon samochodowych
Bridgestone lub Firestone o wymiarach wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszego
Regulaminu), jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jak również
przedsiębiorca (z wyłączeniem klientów flotowych Bridgestone tj. posiadających
odrębnie zawartą z Bridgestone umowę dotyczącą centralnego fakturowania),
spełniający łącznie wszystkie poniższe kryteria: (i) posiada rachunek bankowy w banku
mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (ii) w okresie trwania
Promocji, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, dokona w Sieci Serwisów zakupu
Produktów (co najmniej kompletu czterech opon samochodowych Bridgestone lub
Firestone o wymiarach wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu) (dalej także:
„Uczestnicy”, a indywidualnie „Uczestnik”), z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2
Regulaminu.

2.

Uczestnikiem Promocji nie może zostać osoba współpracująca (bez względu na rodzaj
współpracy) lub pozostająca w stosunku pracy z Organizatorem lub They.pl oraz
członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa
powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby
prowadzące razem i pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również
znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

3.

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
§ 6.
ZASADY UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ.

1.

Uczestnik spełniający kryteria, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem
§ 4 ust. 2 Regulaminu, który ponadto spełni wszystkie przesłanki (warunki lub
obowiązki), o których mowa w § 6 ust. 2-13 Regulaminu uzyska prawo do otrzymania
zwrotu kwot szczegółowo określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu za zakup co najmniej
kompletu czterech opon samochodowych Bridgestone lub Firestone o wymiarach
wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

2.

Celem przystąpienia do Promocji, Uczestnik winien łączne spełnić następujące
przesłanki:
a)

Dokonać w okresie trwania Promocji (od dnia 1 marca 2020 roku od godz. 00:00
do dnia 31 maja 2020 roku do godz. 23:59) zakupu w ramach jednej transakcji
Produktów, tj. co najmniej czterech opon samochodowych Bridgestone lub
Firestone w rozmiarach, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, bezpośrednio
w jednym z punktów Sieci Serwisów, przy czym za dokonanie zakupu uważa się
zapłatę całości ceny za Produkty, tj. co najmniej cztery opony samochodowe
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Bridgestone lub Firestone w rozmiarach, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu,
potwierdzoną dowodem zakupu, tj. fakturą VAT lub paragonem fiskalnym;
b)

zachować oryginał dowodu nabycia Produktów;

c)

podając prawdziwe dane Uczestnik winien prawidłowo wypełnić zamieszczony na
stronie internetowej https://www.myfirststop.pl/promocja formularz w okresie
obowiązywania Promocji, tj. od dnia 1 marca 2020 roku od godz. 00:00 do dnia 31
maja 2020 roku do godz. 23:59, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni
od dnia dokonania zakupu Produktu w jednym z punktów w Sieci Serwisów,
poprzez:
(i)

podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru
rachunku bankowego,

(ii)

złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach
przetwarzania moich danych osobowych przez Bridgestone Europe NV/SA
Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej także:
„Administrator”)

d)

załączyć czytelny skan dowodu zakupu Produktów (paragonu fiskalnego albo
faktury VAT o pojemności do 5 MB w formacie .jpg albo .pdf), potwierdzający
zakup Produktów (co najmniej czterech opon samochodowych Bridgestone lub
Firestone w rozmiarach, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu) ze wskazaniem
na rodzaj i rozmiar opon,

e)

potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację jego treści.

3.

Dane Uczestnika podane w formularzu zgłoszeniowym, winny być zgodne z danymi
osobowymi właściciela rachunku bankowego, na który będzie dokonywany zwrot kwot,
o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.

4.

Prawidłowo
wypełniony
formularz
na
https://www.myfirststop.pl/promocja stanowi zgłoszenie.

5.

Osoba, która dokonała zgłoszenia wypełniając prawidłowo formularz otrzyma w
terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia - na adres e-mail podany w formularzu wiadomość (e-mail) z załączonym linkiem z prośbą o kliknięcie przesłanego w treści emaila linku, celem potwierdzenia zgłoszenia. Brak potwierdzenia poprzez kliknięcie w
przesłany w treści e-maila link powoduje, iż nie nastąpi prawidłowe i skuteczne
zgłoszenie. Celem usunięcia wątpliwości brak potwierdzenia zgłoszenia poprzez
kliknięcie w przesłany w treści e-maila link powoduje, iż zgłoszenie nie wywołuje
jakichkolwiek skutków prawnych, a podmiot wypełniający formularz nie przystępuje do
Promocji i przede wszystkim nie przysługuje mu prawo do otrzymania zwrotu kwot, o
których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.

6.

Wyłącznym potwierdzeniem prawidłowości zgłoszenia udziału w Promocji i podstawą
domagania się zwrotu kwot, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu jest e-mail
przesyłany Uczestnikowi przez They.pl, w którym They.pl potwierdzi Uczestnikowi, że
weryfikacja poprawności zgłoszenia przebiegła pozytywnie.

7.

Dzień przesłania przez They.pl e-maila, o którym mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu, w
którym They.pl potwierdzi Uczestnikowi, że weryfikacja poprawności zgłoszenia

stronie

internetowej
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przebiegła pozytywnie jest dniem zgłoszenia przez Uczestnika zamiaru zwrotu kwot, o
których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
8.

Zgłoszenie do Promocji poprzez wypełnienie formularza, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit.
c) Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest wysłać za pośrednictwem strony
internetowej https://www.myfirststop.pl/promocja najpóźniej w terminie 7 (siedmiu)
dni od dnia zakupu Produktu w jednym z punktów w Sieci Serwisów.

9.

Zwrot nastąpi nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym They.pl
potwierdzi Uczestnikowi, że weryfikacja poprawności zgłoszenia przebiegła pozytywnie
lub najpóźniej ostatniego dnia Promocji.

10.

Przelewy kwoty, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu zostaną wykonane przez
They.pl.

11.

W przypadku braku zgodności danych Uczestnika podanych w formularzu, o którym
mowa w § 6 ust. 2 lit. c) Regulaminu z danymi osobowymi właściciela rachunku
bankowego, na który winien być dokonany zwrot kwot, o których mowa w § 3 ust. 1
Regulaminu, Organizator lub They.pl podejmie próbę kontaktu z Uczestnikiem w celu
wyjaśnienia nieścisłości, jednakże zastrzega sobie prawo odmowy wypłaty Uczestnikowi
tychże kwoty, w przypadku braku możliwości uzyskania informacji od Uczestnika w
terminie 14 dni od dnia, w którym podjęto próbę kontaktu z Uczestnikiem.

12.

Nie jest Uczestnikiem Promocji osoba dokonująca zakupu Produktów objętych Promocją
w imieniu innej osoby lub w celu dalszej odsprzedaży Produktów, dokonującą zakupów
w miejscu prowadzenia akcji i na jej rachunek. W razie stwierdzenia ww. okoliczności
They.pl lub Organizator ma prawo odmówić zwrot kwot, o których mowa w § 3 ust. 1
Regulaminu.
§ 7.
REKLAMACJE.

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na piśmie w terminie 30
(trzydziestu) dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. O zachowaniu
terminu złożenia reklamacji decyduje data nadania listu (tj. data stempla pocztowego).

2.

Zgłoszenie reklamacyjne winno zostać przesłane listem (poleconym lub zwykłym) do
They.pl Sp. z o.o. na adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12. W celu ułatwienia
rozpatrzenia reklamacji , Organizator rekomenduje aby zgłoszenie reklamacyjne
zawierało dopisek „Zwrot za opony - zima” oraz imię i nazwisko Uczestnika, adres
zamieszkania, dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji
oraz treść żądania.

3.

Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu
reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie rozpatrzenia
reklamacji listem na adres podany w reklamacji.

4.

Przepisy niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na
mocy odrębnych przepisów.
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§ 8.
DANE OSOBOWE.
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Bridgestone Europe NV/SA z
siedzibą i adresem w Królestwie Belgii, Regionie Flamandzkim, miejscowości Zaventem,
ul. Kleine Kloosterstraat 10, wpisana do tamtejszego Rejestru Przedsiębiorstw pod
numerem 0441.192.820, prowadząca działalność gospodarczą w Rzeczypospolitej
Polskiej za pomocą oddziału zagranicznego przedsiębiorcy, tj. Bridgestone Europe NV/SA
Spółka akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (adres korespondencyjny: ul.
Postępu 18B, 02-676 Warszawa), wpisany 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
0000649290, REGON: 365967759, NIP: 7822128296. Przetwarzanie danych osobowych
Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem.

2.

Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku
z organizacją Promocji przetwarzane są:

3.

a)

w celu organizacji Promocji, w tym umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału
w Promocji (zgłoszenia Uczestników), obsługi Promocji, obsługi zgłoszeń
Uczestników, w celu uzyskania przez Uczestników zwrotu kwot wskazanych w
Regulaminie, wykonania przez They.pl przelewów kwot wskazanych w
Regulaminie - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja
prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, a więc art. 6 ust. 1
lit. f) RODO;

b)

w celu rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia lub obroną przed
ewentualnymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, a więc
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

c)

w celach dokonania rozliczeń związanych z przeprowadzeniem Promocji
(podatkowych i księgowych) oraz wykonania innych obowiązków wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na
Organizatorze, a więc art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także realizacja prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora danych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

d)

w celach prowadzenia działań marketingowych - podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu
administratora danych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli działania takie będą
prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator
będzie realizować działania marketingowe drogą elektroniczną wyłącznie po
uzyskaniu zgody Uczestnika na wykorzystanie tej formy komunikacji, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Wyrażenie zgody
jest zawsze dobrowolne.

Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne
do wzięcia udziału w Promocji, rozpatrywania reklamacji, a także zwrotu kwot, o których
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mowa w Regulaminie. Odmowa ich podania uniemożliwia również Uczestnikowi
otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym w ramach prowadzenia działań
marketingowych przez Organizatora.
4.

Dane osobowe Uczestników przechowywane będą:
a)

w przypadku prowadzenia Promocji - przez okres organizacji i prowadzenia
Promocji, aż do jej zakończenia i przekazania kwot związanych z uczestnictwem
w Promocji,

b)

w przypadku rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia lub obroną
przed ewentualnymi roszczeniami - przez cały okres prowadzenia Promocji, do
czasu jej zakończenia i przyznania kwot związanych z uczestnictwem w Promocji,
a po tym czasie przez okres i w zakresie przewidzianym przepisami prawa, do czasu
wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji,

c)

w przypadku dokonywania rozliczeń związanych z przeprowadzeniem Promocji przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa,

d)

w przypadku prowadzenia działań marketingowych - przez okres trwania
udzielonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, do
czasu wycofania tej zgody lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych przez Uczestnika.

Dane osobowe uczestników Promocji są niezwłocznie usuwane po upływie okresów,
które zostały wskazane powyżej.
5.

W ramach realizacji poszczególnych celów, Organizator będzie przetwarzał dane
osobowe Uczestników w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, numer
telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, numer identyfikacji
podatkowej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
numer rachunku bankowego.

6.

Odbiorcami danych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa, They.pl, podmioty współpracujące i świadczące usługi
wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych,
dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Promocji.

7.

Uczestnikom przysługują prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych
oraz wniesienia skargi do organu nadzoru. Uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na
otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną przysługuje dodatkowo
prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem wysyłki wiadomości handlowych, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

8.

Uczestnik dokonując zgłoszenia może również:
a)

wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych przy użyciu urządzeń
telekomunikacyjnych, o treści następującej: Zgadzam się na otrzymywanie od
Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w
Warszawie informacji marketingowych przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych
i automatycznych systemów wywołujących, wybierają formę kontaktu jako:
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Wiadomości w formie elektronicznej (SMS, MMS, e-mail, serwis internetowy
myfirststop.pl, inne serwisy internetowe w tym portale społecznościowe) - przy
czym wyrażenie tej zgody jest opcjonalne, tj. nie jest konieczne do dokonania
zgłoszenia w Promocji.
9.

W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować
się z Administratorem: adres: 02-676 Warszawa ul. Postępu nr 18B.

§ 9.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w
szczególności związane z działaniem strony https://www.myfirststop.pl/promocja
wynikające z przyczyn leżących poza Organizatorem, w szczególności z przyczyn leżących
po stronie dostawców usług internetowych i innych usług na rzecz Organizatora, które
mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Promocji.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zwrotu kwot, o których
mowa w § 3 ust. 1 regulaminu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora lub
They.pl.

4.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowościami po stronie Uczestników.

5.

Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Promocji nie ponoszą
odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich
ewentualnego opóźnienia bądź nieprawidłowości w przebiegu Promocji.

6.

Organizator nie odpowiada za zakres usług świadczonych przez punkt Sieci Serwisów,
jak również za ewentualny brak Produktów w wybranym punkcie Sieci Serwisów.
§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku.

2.

Regulamin promocji „ZWROT ZA OPONY” jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej pod adresem: www.myfirststop.pl/promocja.

3.

Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku
konieczności jego dostosowania do zmieniających się powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, jak również w przypadku przedłużenia Promocji. Zmiana Regulaminu
nastąpi poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.myfirststop.pl/promocja
ze skutkiem w terminie 14 dni od dnia publikacji, przy czym zmiana Regulaminu nie
wpływa w żadnym wypadku na prawa nabyte uzyskane przez Uczestnika przed wejściem
w życie zmiany Regulaminu. Uczestnik będący konsumentem ma nadto prawo do
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rezygnacji z udziału w Promocji przed upływem terminu 14 dni od dnia publikacji oraz
przesłania zmienionego Regulaminu konkursu na jego adres poczty elektronicznej
podany przy rejestracji – w stosunku do konsumenta zmiana regulaminu wchodzi w życie
dopiero wówczas, jeśli w tym terminie nie złożył Organizatorowi oświadczenia o
rezygnacji z udziału w Promocji.
4.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują Warunki
korzystania z serwisu internetowego myfirststop.pl wraz z polityką prywatności, przy
czym jeśli w jakimkolwiek zakresie warunki te lub polityka prywatności okazałyby się
sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub informacją o zasadach przetwarzania moich
danych osobowych przez Bridgestone Europe NV/SA Spółka akcyjna Oddział w Polsce z
siedzibą w Warszawie, wówczas stosuje się postanowienia Regulaminu lub w/w
informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych. W sprawach
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy.

Warszawa, dnia 1 marca 2020 roku.
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