
1. Postanowienia ogólne 

 1.1 Organizatorem promocji „Zgarnij do 100zł od Michelin” jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w 

Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000588626, NIP 9452188455 zwana dalej „Organizatorem".  

1.2 Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.  

1.3 Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

1.4 Promocja trwa od dnia 8 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. lub do odwołania.  

1.5 Celem akcji jest promocja marki Michelin. 

 

 2. Uczestnicy 

 2.1. Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, mających stałe miejsce zamieszkania 

lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w 

terminie od 8 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. zakupią komplet (4 sztuki) opon 

zimowych lub całorocznych marki Michelin, o średnicy 16’+  

2.2. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów detalicznych.  

2.3. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin wymienionych 

osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 

małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

 2.4. Aby skorzystać z promocji osoba spełniająca warunki określone w pkt. 2.1. musi w czasie trwania 

akcji: Zakupić za pomocą sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklepopon.com 

cztery sztuki opon zimowych lub  całorocznych marki Michelin w rozmiarze 16’+  

2.5. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 3. Nagrody 

3.1. W czasie trwania akcji przewidziano następujące nagrody: jednorazowy voucher o wysokości 60zł 

za zakup 4 opon zimowych lub  całorocznych marki Michelin o średnicy 16’ lub 17’ oraz jednorazowy 

voucher o wysokości 100zł za zakup 4 opon zimowych lub  całorocznych marki Michelin o średnicy 

18’+ do wykorzystania w sklepie internetowym www.deler.pl  

3.2. Voucher będzie ważny przez rok od daty jego otrzymania 

3.3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.  

3.4. Osoby, które skorzystają z promocji otrzymają voucher za pośrednictwem poczty elektronicznej 

do 7 dni od daty dokonania zakupu 

3.5. Nagrody przewidziane w akcji nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju. 

3.6. Uczestnicy akcji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.  

http://www.deler.pl/


4. Postanowienia końcowe  

4.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z promocją będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej  

4.2. Zasady akcji określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. 

 4.3. Regulamin promocji dostępny jest w czasie trwania promocji w siedzibie Organizatora, w 

siedzibie ENiS Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków oraz pod linkiem 

https://www.sklepopon.com/do-100zl-od-michelin. 

 4.4. Dane Uczestników promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem 

danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w 

Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000588626, NIP 9452188455. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie lub otrzymania 

Nagrody. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania. Dane osobowe będą również przetwarzane, w zakresie wskazanym powyżej, przez 

podmioty działające na zlecenie administratora danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o 

ochronie danych osobowych. 


