
Regulamin Promocji „Przyjedź na przegląd a perfumy dostaniesz za 1zł” w Mercedes-Benz 
EWT Automotive Polska Sp. z o.o. 

 

Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem promocji jest Autoryzowana Dealer Mercedes-Benz – EWT 
Automotive Polska Sp., z siedzibą przy ul. Poznańskiej 343, 05-850 Ołtarzew, 
zarejestrowana pod numerem NIP: 522-00-23-307, zwana dalej EWT. 

2. Akcja odbywa się na terenie EWT, w Ołtarzewie , przy ul. Poznańskiej 472. 
3. Czas trwania akcji promocyjnej: 01.01.2021r. do  30.06.2021r. lub do wyczerpania 

towaru. 
4. Uczestnikami akcji mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, które w okresie 

trwania akcji skorzystają z usługi serwisowej jednorazowo o wartości minimum 
1000zł netto na fakturze. 

Zasady uczestnictwa w promocji 

1. Akcja promocyjna polega na przyznaniu przez Organizatora BONU uprawniającego 
Uczestników do uzyskania rabatu na zakup perfum Mercedes-Benz damskich lub 
męskich o pojemności 30ml w cenie 1zł brutto. 

2. Zrealizowanie jednej usługi serwisowej uprawnia do zakupu 1 sztuki perfum. 
3. Bon jest ważny 6 miesięcy od daty jego wydania -co oznacza, że bon wydany np. dnia 

15 stycznia 2021roku zachowuje swoją ważność włącznie do dnia 15 lipca 2021roku. 
4. Bon wydany przed datą zakończenia Akcji, która jest podana w regulaminie –jest 

ważny zgodnie z zasadą –data wydania plus 6 miesięcy. 
5. Wzór bonu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
6. W ramach Akcji promocją będą objęte wszystkie usługi Organizatora z wyłączeniem 

usług zlecanych podwykonawcom. 
7. Akcja nie łączy się z innymi akcjami, zniżkami, rabatami prowadzonymi przez 

Organizatora. 
8. Uczestnik, chcąc zrealizować Bon–jest zobowiązany do jego pozostawienia u 

Organizatora w momencie zakupu perfum. 

Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom w siedzibie 
Organizatora oraz na stronie internetowej https://ewtosobowe-mercedes-benz.pl/ 

2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w Akcji. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy organizatora oraz członkowie ich 
najbliższej rodziny. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji w każdym momencie bez 

podania przyczyny. 
6. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty realizacji kuponu. 
7. Promocja nie łączy się z Promocją rabat 100zł. 

 


