
 
REGULAMIN PROMOCJI „ZF WORKSHOP TOUR 2019” 

 
 
I. Definicje  
 
1.1. Organizatorem Promocji jest Wolk After Sales Experts GmbH z siedzibą w TechnologiePark, 
Friedrich-Ebert-Straße, D-51429 Bergisch Gladbach, Niemcy (zwana dalej „Organizatorem”).  
1.2. Promocja „ZF Workshop Tour 2019” lub Promocja – program promocji sprzedaży asortymentu 
oferowanego przez ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, 
Niemcy, skierowany do warsztatów samochodowych montujących produkty marki SACHS 
1.3. Uczestnik – warsztat samochodowy montujących produkty marki SACHS, działający na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.  
1.4. Nagroda – głośnik bezprzewodowy Marshall Action II Bluetooth (w kolorze czarnym), 
przyznawane przez Organizatora Uczestnikowi w związku z promowaniem przez niego produktów  
SACHS zgodnie z zasadami Regulaminu Promocji.  
 
II. Postanowienia ogólne  
 
2.1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji „ZF Workshop Tour 2019” dla jego 
Uczestników. Z chwilą przystąpienia do promocji Uczestnik akceptuje warunki określone 
w niniejszym regulaminie.  
2.2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
2.3. Przystąpienie i udział w Promocji są całkowicie dobrowolne.  
2.4. Promocja trwa w okresie od 15.07.2019 roku do 15.10.2019 roku.  
  
 
III. Zasady PROMOCJI  
 
3.1. W ramach Promocji Organizator odwiedza Uczestników, pytając o wymianę sprzęgła, 
dwumasowego koła zamachowego lub zestawu „sprzęgło + dwumasowe koło zamachowe” do 
samochodu osobowego. Jeżeli Uczestnik poleci produkty SACHS w pierwszym wskazaniu i umówi 
termin ich montażu, wtedy Organizator przekazuje Nagrodę.  
3.2 Obierając Nagrodę, Uczestnik zobowiązuje się do zakupu części marki SACHS koniecznych do 
wykonania naprawy wskazanej w pkt. 3.1. Jednocześnie ZF Friedrichshafen AG zobowiązuje się do 
refundacji tego zakupu w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury za zakup.  
3.3. Nagroda przekazana jest na podstawie dokumentu „Formularz Przekazania Nagrody”, 
podpisanego przez obie strony.  
3.4. Nagroda może być przyznana tylko tym Uczestnikom, którzy po wskazaniu produktów SACHS, 
zaakceptują dodatkowo postanowienia Regulaminu Promocji oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją i przebiegiem Promocji.  
3.5. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.  
 
IV. Reklamacje  
 
4.1. Każdemu uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji od czynności 
Organizatora podjętych w ramach Promocji.  
4.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Uczestnika, dokładny adres Uczestnika, jak 
również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  
4.3. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora.  
4.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.  



V. Postanowienia końcowe  
 
5.1. W przypadku rozbieżności między Regulaminem a informacjami o Promocji, znajdującymi się w 
materiałach reklamowo-promocyjnych oraz znajdujących się na stronach internetowych, decydujące 
znaczenie ma treść Regulaminu.  
5.2. W wypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo 
zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.  
5.3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach 
niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już 
nabytych przez Uczestników Promocji.  
5.4. Ewentualne zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie 
Aftermarket.zf.com/pl/sachs/workshoptour / oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora na co 
najmniej 10 dni przed ich wejściem w życie.  
5.5. Aktualny Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora.  
5.6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
przepisy polskiego prawa.  
5.7. Organizator może odwołać Promocję w każdej chwili bez podania przyczyny.  
 

 

http://www.facebook.com/SACHSPoland/

