
 

REGULAMIN PROMOCJI  
NA PRODUKTY CASTROL 

„Wiosna z Castrolem” 
 

§1 
Nazwa Promocji 

Promocja prowadzona jest pod nazwą „Wiosna z Castrolem” (zwana dalej: „Promocją”)  
 

§2 
Organizator Promocji 

Organizatorem Promocji jest Proauto Sp. z o.o. z siedzibą w Mierzynie, przy ulicy Łukasińskiego 134 (kod pocztowy: 71-215 
Szczecin), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie pod numerem KRS 
0000057838, (NIP 851-27-52-782, REGON 810695995), (zwany dalej „Organizator”).  
 

§3 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w promocji. Składając zamówienia zgodnie z paragrafem 5 i 6, Uczestnik 
akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.  

2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Promocja trwa od 07.03.2016 roku do 22.04.2016 roku lub do wyczerpania zapasów promocyjnych  
 

§4 
Warunki udziału w Promocji 

1. Uczestnikiem promocji może być kontrahent firmy Proauto, który:  
a) złoży w okresie trwania promocji zamówienia na produkty z linii Castrol Egde, Castrol Magnatec, Castrol GTX, HD oraz 
oleje przekładniowe zgodnie z paragrafem 6 regulaminu w jednym z wybranych progów zakupowych, które znajdują się w 
regulaminie oraz na ulotce promocyjnej,  
2. Wartości zamówień złożonych przez Uczestnika w okresie trwania promocji sumują się dla progów sprzedażowych 
określonych w paragrafie 5. Ustalonym okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. 

3. W przypadku złożenia zamówień na wielokrotność kwoty uprawniającej do otrzymania nagrody Uczestnik uprawniony 
jest do otrzymania takiej ilości nagród, jaka wynika z łącznej wartości złożonych przez niego zamówień.  
 

§5 
Nagrody 

Każdy z Uczestników, który spełni wymagania określone w paragrafie 4 ust 1 otrzyma nagrody, zgodnie z ilościami 
określonymi w ulotce promocyjnej w cenie promocyjnej 1 zł netto według następujących progów sprzedażowych: 
 

 Próg 1 – zakupy na kwotę 650,00 zł netto – jedna faktura 

Nagrody: 24 x Tymbark 0,35 ml lub miska do zlewania oleju lub T-shirt 4F z logo Castrol lub dozownik do nalewania oleju 

 

 Próg 2 – zakupy na kwotę 1800 zł netto – dwie faktury 

Nagrody: kombinezon warsztatowy Castrol  

 

 Próg 3 – zakupy na kwotę 2800,00 zł netto – trzy faktury 

Nagrody: bluza 4f lub zaciskarka do przewodów hamulcowych 

 

 Próg 4 – zakupy na kwotę 6000,00 zł netto – trzy faktury 

Nagrody: profesjonalny alkomat lub zestaw garnków Gerlach 

  

 Próg 5 – zakupy na kwotę 14 000 zł netto – zakupy kumulowane  

Nagrody: Pilarka łańcuchowa stihl lub profesjonalny robot kuchenny Bosch 

 
 
 



§5a 
Promocja indywidualna 

Każdy z Uczestników może skorzystać z promocji indywidualnej, tzn. za zakupy w czasie trwania promocji kontrahent może 
otrzymać w cenie promocyjnej 0,01 zł netto lub 1 zł netto w zależności od rodzaju wybranej nagrody, dowolnie wybraną 
przez siebie nagrodę za wartość nieprzekraczającą 7% wartości zakupów netto produktów objętych promocją.  
 

§6 
Składanie Zamówień i odbiór Nagród 

1. Uczestnik składa zamówienia na produkty olejowe Organizatora za pomocą poczty elektronicznej, faxu lub bezpośrednio 
u Przedstawiciela Organizatora.  

2. Niniejszą promocją objęte są zamówienia złożone w okresie od 07.03.2016 roku do 22.04.2016 roku.  

3. Nagrody zostaną wydane uczestnikom do dnia 22.05.2016 roku.  

4. Nagroda zostanie dostarczona na adres prowadzenia przez uczestnika działalności gospodarczej.  

5. W przypadku nieodebrania nagrody przez Uczestnika w terminie 14 dni od momentu poinformowania uczestnika przez 
Organizatora o wydaniu nagrody, Uczestnik traci prawo do nagrody, chyba, że ustalił z Organizatorem inny termin odbioru 
nagrody.  
 
Uczestnik, który nabył prawo do nagrody nabywa ją od Organizatora na podstawie faktury VAT. Cena sprzedaży nagród 
promocyjnych, zgodnie z zasadami sprzedaży premiowej, wynosi 1zł. Ilość sztuk na fakturze zależeć będzie od realizacji 
warunków promocji określonych w paragrafie 4.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn od 
Organizatora niezależnych, a w szczególności z powodu zmiany adresu przez Uczestnika, o której nie poinformował 
Organizatora.  
 

§ 7 
Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie na adres Organizatora.  

2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i zawierać dokładne dane Uczestnika: imię i nazwisko (firmę) oraz adres, jak 
również opis i przyczyny reklamacji.  

3. O rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 
14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, lecz nie dłużej niż w terminie 30 dni od doręczenia reklamacji.  
 


