Regulamin Promocji Akcesoriów Hyundai Motor Poland
„Pakowanie się nigdy nie było tak proste.”

§1
Definicje
1. Promocja – promocja akcesoriów pod nazwą „Pakowanie się nigdy nie było tak proste”,
prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegająca na przyznaniu uczestnikowi
bonów, które będą mogły zostać wykorzystane przez niego na stacjach paliw Shell.
Warunkiem uczestnictwa jest zakup u Autoryzowanego Dealera Hyundai akcesoriów, objętych
Promocją, wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: „Załącznik nr
1”).
2. Organizator - Organizatorem Promocji jest Hyundai Motor Poland Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, NIP: 521-03-35-531, REGON: 010372343,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000067315.
3. Uczestnik – osoba fizyczna będąca konsumentem, klientem Organizatora, która ukończyła lat
18, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania w
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Akcesoria – produkty objęte Promocją, wskazane w Załączniku nr 1 wraz z numerami
katalogowymi.
5. Bon – kupon w postaci papierowej, uprawniający Uczestnika do nabycia towarów oraz usług
na stacjach Shell, będący nośnikiem wskazanej na nim, określonej wartości pieniężnej
§2
Warunki ogólne
1. Promocja jest oferowana i prowadzona przez Organizatora na podstawie niniejszego
Regulaminu.
2. Promocja obowiązuje we wszystkich salonach Autoryzowanych Dealerów Hyundai na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Lista salonów dostępna jest na stronie internetowej Organizatora
(www.hyundai.pl).
3. Promocja obowiązywać będzie od 09.05.2019 r. do 31.07.2019 r. lub do wyczerpania limitu
wartości Bonów, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
5. Uczestnictwo w Promocji, jak również podanie związanych z uczestnictwem danych
osobowych jest całkowicie dobrowolne oraz oznacza, że Uczestnik zapoznał się i zobowiązuje
się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także powszechnie obowiązujących
przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.
§3
Zasady Promocji
1. W przypadku zakupu przez Uczestnika w salonie Autoryzowanego Dealera Hyundai,
któregokolwiek z Akcesoriów, wskazanych w Załączniku nr 1, Organizator przekaże
Uczestnikowi Bon o wartości przypisanej mu na podstawie § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Wyrazem woli otrzymania Bonu jest wypełnienie
przy zakupie Akcesoriów formularza kontaktowego, o którym mowa w § 5 Regulaminu. Celem
wypełnienia formularza jest identyfikacja uprawnionego Uczestnika przez Organizatora, który
wysyła Bon po otrzymaniu formularza od Autoryzowanego Dealera Hyundai.

3. Wartość Bonów w Promocji jest ograniczona do kwoty w wysokości 31 850,00 zł brutto. W
przypadku wyczerpania limitu Bonów, o ich rozdysponowaniu decydowała będzie kolejność
zakupu (data wystawienia faktury).
4. Uczestnik uprawniony jest do wielokrotnego udziału w Promocji w okresie jej obowiązywania,
pod warunkiem zakupu Akcesorium premiowanego Bonem o odpowiedniej wysokości. Bon
otrzymywany jest za zakup każdego Akcesorium.
5. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Bon,
ani też prawo do żądania innej nagrody o tej samej wartości co Bon.
6. Dla poszczególnych Akcesoriów przewidziano następujące wartości Bonów:
a) box dachowy duży – 150,00 zł brutto
b) box dachowy mały – 150,00 zł brutto
c) platforma na 2 rowery montowana na hak holowniczy – 150,00 zł brutto
d) belki (poprzeczki) dachowe – 50,00 zł brutto
e) uchwyt na rower montowany na belkach dachowych – 50,00 zł brutto
Szczegółowa lista produktów promocyjnych wraz z numerami katalogowymi stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§4
Wykorzystanie Bonów
1. Bony, otrzymane w wyniku Promocji mogą być wykorzystane do dnia określonego na każdym
z Bonów (Bony mają ważność co najmniej 6 m-cy).
2. Uczestnik, aby zrealizować Bon, przekazuje go pracownikowi wybranej stacji Shell jako formę
zapłaty za zakupy lub tankowanie.
3. Jeden Bon może być wykorzystany tylko jeden raz.
4. Jeden Bon może być wykorzystany wyłącznie na jednej, wybranej przez Uczestnika stacji
Shell.
5. Jeśli kwota należności za usługi lub produkty przekroczy wartość Bonu, wówczas Uczestnik
zobowiązany jest do pokrycia powstałej różnicy.
6. Reszta kwoty pojedynczego Bonu, która nie zostanie zrealizowana przez Uczestnika, nie
może być ponownie wykorzystana przy następnej płatności.
7. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do otrzymania niewykorzystanej kwoty bonu w
gotówce, ani prawo jego częściowej realizacji na innej stacji Shell.
8. Uzyskany Bon może być wykorzystany przez Uczestnika na każdej stacji paliw Shell na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej – lista stacji jest dostępna na stronie www.shell.pl
9. Kwotą wskazaną na danym Bonie może zostać zrealizowana każda płatność na stacji Shell,
obejmująca w szczególności zarówno należność za tankowanie pojazdu, jak również za
asortyment znajdujący się w sklepie, a także świadczone tam usługi gastronomiczne.
§5
Formularz kontaktowy
1. Aby otrzymać Bon, Uczestnik, przy zakupie Akcesoriów wymienionych w Załączniku nr 1,
wypełnia formularz kontaktowy, który zostanie mu przedłożony w salonie Autoryzowanego
Dealera Hyundai.
2. Formularz, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, zawiera dane Uczestnika,
niezbędne do realizacji jego uprawnienia do otrzymania Bonu, takie jak:
a) Imię i nazwisko,
b) Numer kontaktowy,
c) Adres pocztowy/korespondencyjny (na który ma zostać wysłany Bon),
d) Nr rachunku/faktury dokumentującej zakup Akcesorium/Akcesoriów,

e) Nazwę Akcesorium/Akcesoriów,
f) Numer katalogowy Akcesorium/Akcesoriów
g) Miejsce zakupu (wskazanie Autoryzowanego Dealera Hyundai),
h) Informację o źródle, z którego Uczestnik dowiedział się o Promocji.
3. Prawidłowo uzupełniony formularz wraz z wydrukiem faktury dokumentującej zakup
Akcesoriów zostanie niezwłocznie wysłany przez Autoryzowanego Dealera Hyundai do
Centrum Obsługi Klienta Organizatora za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera na
adres wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Autoryzowany Dealer Hyundai
zobowiązany będzie dodatkowo do niezwłocznego przesłania skanu uzupełnionego
formularza oraz skanu faktury dokumentującej zakup Akcesoriów do Centrum Obsługi Klienta
Organizatora w formie elektronicznej na adres hyundai@ccp.com.pl.

§6
Zwrot i wymiana Akcesoriów promocyjnych
1. Akcesoria zakupione w ramach niniejszej Promocji nie podlegają zwrotowi.
2. Akcesoria zakupione w ramach niniejszej Promocji podlegają standardowym warunkom
gwarancyjnym.
3. Powyższe zastrzeżenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień przysługującym
Uczestnikom na podstawie rękojmi.
§7
Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zakupu Akcesoriów przez Uczestników.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonywaniu przesyłek z Bonami,
powstałe w wyniku podania przez Uczestników Promocji błędnych, nieczytelnych,
niekompletnych lub nieprawidłowych danych, jeśli pomimo dołożenia należytej staranności
przez Organizatora skontaktowanie się z Uczestnikiem nie będzie możliwe.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie Bonu przez
Uczestnika Promocji, a w szczególności nie wydaje duplikatu Bonu.
§8
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy powinni
zgłaszać do Organizatora mailowo na adres: hyundai@ccp.com.pl wraz z dokładnym opisem i
szczegółowym uzasadnieniem reklamacji.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji pisemnie na adres podany w
reklamacji.
§9
Dane osobowe
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Hyundai Motor
Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa. Dane osobowe
Uczestnika, wymienione w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu, będą przetwarzane przez
Organizatora, w celach związanych z realizacją niniejszej Promocji, w szczególności
doręczenia Bonów oraz w celach statystycznych.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia
dostarczonych danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji jest dobrowolne, przy
czym jest ono warunkiem koniecznym udziału w Promocji.
4. Dane osobowe są przetwarzane dla powyżej określonych celów i będą usunięte po ich
spełnieniu lub po okresie wynikającym z przepisów prawnych jeśli ma to zastosowanie, a
także z wewnętrznej polityki administratora.
5. Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług administrator zleca niektóre
czynności przetwarzania innym podmiotom wyspecjalizowanym w danych dziedzinach – tj.
Centrum Obsługi Klienta. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane
odpowiednim władzom w przypadku, gdy wystosują one odpowiednio uzasadnione zapytanie.
6. Na żądanie Uczestnika, Organizator bez żadnych kosztów przekaże informację o zbieranych
danych osobowych (prawo dostępu do danych). Oprócz prawa dostępu do danych
Uczestnikom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich
przetwarzania, jak również przenoszenia danych (gdy jest to przewidziane prawem) oraz
żądania sprostowania danych. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia skargi w zakresie
przetwarzania odpowiednim organom. Jeśli z punktu widzenia prawa lub innych okoliczności
wymagających dłuższego przetwarzania usunięcie danych okaże się niemożliwe,
administrator zapewni, aby dane nie były na bieżąco używane.
7. Wszelkie pytania i żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych mogą być zgłaszane
do:
- Organizatora: pisemnie na adres Hyundai Motor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na
https://www.hyundai.pl/O_Hyundai/Kontakt/ oraz telefonicznie:
0 800 444 000 (połączenie bezpłatne) lub +48 22 444 00 00 (koszt połączenia zgodny z
cennikiem operatora)
Godziny funkcjonowania (dni robocze): pon-pt: 9:00-20:00 sob: 9:00-14:00:
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Organizatora:
e-mail: hyundai.dpo@wlaw.pl
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Promocji (9 maja 2019 r.) przez cały okres trwania
Promocji.
2. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na jego stronie internetowej oraz u
Autoryzowanych Dealerów Hyundai oraz w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Hyundai na
terenie Polski.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, jeśli
jest to uzasadnione celem Promocji oraz nie wpłynie na pogorszenie warunków udziału w
Promocji i praw Uczestników.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie
obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

AKCESORIA OBJĘTE PROMOCJĄ

Model Hyundai

Uniwersalny

Nr katalogowy
produktu

Wartość kuponu
Shell
PLN brutto

BOX DACHOWY MAŁY-330L

99730ADE10

150 zł

BOX DACHOWY DUŻY-390L

99730ADE00

150 zł

BAGAŻNIK ROWEROWY NA HAK NA 2 ROWERY

E823055001

150 zł

UCHWYT ROWEROWY ACTIVE

55701SBA10

50 zł

UCHWYT ROWEROWY PRO

99700ADE10

50 zł

Akcesorium

i20

BELKI DACHOWE ALUMINIOWE-5DR

C8210ADE00AL

50 zł

ix20

BELKI DACHOWE ALUMINIOWE

1K210ADE00AL

50 zł

i30 5DR

BELKI DACHOWE ALUMINIOWE-5DR

G4210ADE00AL

50 zł

i30 Wagon

BELKI DACHOWE ALUMINIOWE-WAGON

G4211ADE00AL

50 zł

i40 Sedan

BELKI DACHOWE ALUMINIOWE-SEDAN

3Z210ADE10AL

50 zł

i40 Wagon

BELKI DACHOWE ALUMINIOWE-WAGON

50 zł

Tucson MY19

BELKI DACHOWE ALUMINIOWE-TUCSON 19

3Z210ADE00AL
D7211ADE50AL

Tucson MY16

BELKI DACHOWE ALUMINIOWE-TUCSON 16

D7211ADE00AL

50 zł

Santa Fe MY19

BELKI DACHOWE ALUMINIOWE SANTA FE 19

S1211ADE00AL

50 zł

Santa Fe MY16

BELKI DACHOWE ALUMINIOWE SANTA FE 16

2W211ADE00AL

50 zł

KONA

BELKI DACHOWE ALUMINIOWE

J9211ADE00AL

50 zł

50 zł

Załącznik nr 2 do Regulaminu
FORMULARZ KONTAKTOWY
Promocja Akcesoriów „Pakowanie się nigdy nie był tak proste” organizowana przez Hyundai
Motor Poland sp. z o.o.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Promocji Akcesoriów „Pakowanie nigdy nie
było tak proste” organizowanej przez Hyundai Motor Poland sp. z o.o., w pełni akceptuję jego treść i chcę
skorzystać z uprawnienia do uzyskania Bonu. W tym celu przekazuję Organizatorowi poniższe dane:
Imię i nazwisko

Numer kontaktowy

Adres pocztowy/korespondencyjny
(na ten adres zostanie wysłany
Bon)
Numer rachunku/faktury
dokumentującej zakup Akcesorium
Nazwa i numer katalogowy
Akcesorium
Miejsce zakupu (Autoryzowany
Dealer Hyundai)

O Promocji dowiedziałem/łam się
(proszę zaznaczyć właściwą opcję):

a)

w salonie Autoryzowanego Dealera Hyundai

b)

z social mediów (Facebook, Instagram, Twitter itp.)

c)

dzięki otrzymanej wiadomości MMS

d)

od znajomego

e)

z innego źródła (jakiego?)
……………………………………………………………

_____________________________
(podpis i pieczęć Dealera)

______________________________
(podpis Uczestnika)

Informujemy, że zawarte w niniejszym dokumencie i podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane w celu
wzięcia udziału przez Pana/Panią w Promocji Akcesoriów „Pakowanie się nigdy nie było tak proste” i będą przekazywane do
Hyundai Motor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów przetwarzania
Pana/Pani danych znajdują się w informacji o prywatności dostępnej u Autoryzowanej Stacji Obsługi, Autoryzowanego
Dealera Hyundai oraz na stronie https://www.hyundai.pl/O_Hyundai/Informacja_o_prywatnosci/ a także w Regulaminie
Promocji Akcesoriów „Pakowanie się nigdy nie było tak proste”. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących
przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres hyundai.dpo@wlaw.pl

