REGULAMIN KONKURSU
„ŠKODA

KAMIQ - miejski SUV, ale czy tylko?”
§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ŠKODA KAMIQ - miejski SUV, ale czy tylko?” jest
Auto Centrum Opole Lellek Group Sp. z o. o. Sp. k.. z siedzibą w Opolu (45-960), ul.
Opolska 2c, NIP 991-049-36-65 REGON 161434972 zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem Fanpage’a SKODA LELLEK OPOLE
organizowany w dniach „17.09 – 29.09.2019” i w siedzibie organizatora w dniach 2729.09.2019r.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora oraz
Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki
Organizatora, oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa
wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter
informacyjny.
§2
Przedmiot i czas Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 17.09.2019 i kończy w dniu 29.09.2019 r o godzinie 12:00.
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 29.09.2019r po godzinie 14:00.
§3
Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do
Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów
zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu
Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest
małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki),
ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
4. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie,
Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego danych
do kontaktu oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z jego udziałem w
Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia
stosownych dokumentów.
§4
Przebieg Konkursu oraz nagroda
1.

Zwycięzcami Konkursu będą trzy osoby, które spełniają warunki uczestnictwa w
Konkursie określone w §3 oraz napisały najciekawszy komentarz pod postem
konkursowym na Fanpage’u SKODA LELLEK OPOLE lub udzieliły najciekawszej
odpowiedzi na karcie konkursowej podczas Dni Otwartych w terminie 27-29.09.2019r.
Komentarz/odpowiedź powinien zawierać odpowiedź na pytanie „w jakie miejsce
zabralibyście nową ŠKODĘ KAMIQ, aby przetestować jego możliwości?”.

2.

Publikacja komentarza (odpowiedzi konkursowej) lub wypełnienie karty konkursowej jest
jednoznaczna ze zgodą na wykorzystanie danych autora w celu ogłoszenia zwycięzcy
konkursu za pośrednictwem portalu Facebook.
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3.

4.

5.

Wynik konkursu zostanie ogłoszony w salonie SKODY ul. Opolska 2c 29.09 podczas Dni
Otwartych oraz na portalu Facebook (SKODA LELLEK OPOLE) terminie do 29 września
2019.
Zwycięzcy Konkursu otrzymają za pierwsze miejsce jest voucher upoważniający do
wypożyczenia SKODĘ KAMIQ z pełnym bakiem paliwa na wybrany weekend. Voucher
można zrealizować po uprzednim umówieniu terminu odbioru w dziale handlowym SKODA
LELLEK OPOLE. Dane kontaktowe i termin ważności vouchera będą na nim umieszczone.
Nagrodę po zakończeniu konkursu będzie można odebrać w Salonie SKODA LELLEK
OPOLE przy ul. Opolskiej 2c.
Za drugie miejsce głośnik JBL sygnowany logiem KAMIQ o wartości 150 zł netto,
Za trzecie miejsce modelik SKODY KAMIQ w skali 1:43 o wartości 94 zł netto.
Organem decydującym o przyznaniu nagrody, o której mowa w pkt. 4.3. jest Komisja
Konkursowa, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
§5
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do dnia
14.10.2019 roku wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Auto Centrum
Opole Lellek Group Sp. z o. o. Sp. k.. z siedzibą w Opolu (45-960), ul. Opolska 2c z
dopiskiem „Konkurs: ŠKODA KAMIQ - miejski SUV, ale czy tylko?””
2. O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, decyduje data wpływu
reklamacji do Organizatora.
§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niemożliwości kontaktu
z Uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w biurze Organizatora oraz do pobrania za
pośrednictwem strony https://portal.lellek.pl/lel/aktualnosci/regulaminy
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