REGULAMIN PROMOCJI
„Filtr oleju za 1 zł i promocyjna cena na olej silnikowy”

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej jako: „Regulamin”) jest określenie zasad Promocji
„Filtr oleju za 1 zł i promocyjna cena na olej silnikowy” (dalej jako: „Promocja”), warunków
uczestnictwa w Promocji oraz warunków korzystania z promocyjnych warunków sprzedaży
(rabatu w cenie sprzedaży) filtru oleju i oleju silnikowego marki KUBOTA do ciągników rolniczych
określonych w Regulaminie, nabytych przez Uczestnika Promocji w okresie wskazanym
w Regulaminie.
2. Organizatorem Promocji jest KUBOTA (DEUTSCHLAND) GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
z siedzibą w Piotrkówku Małym, adres: ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały, 05-850 Ożarów
Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000434330, dla której akta
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w punktach dilerskich KUBOTA,
wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. ZASADY PROMOCJI
1.

2.

3.

4.

Promocja trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r. lub do wyczerpania zapasów.
Promocja jest limitowana i kończy się automatycznie przed 30 września 2019 r. w przypadku
zrealizowania 1000 akcji promocyjnych.
Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna,
osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, która jest właścicielem lub użytkownikiem na podstawie umowy
leasingu ciągnika rolniczego marki KUBOTA o mocy większej niż 50 KM, zarejestrowanego
w systemie informatycznym Organizatora K-Net, który nie jest już objęty 3-letnim okresem
gwarancyjnym producenta (dalej jako: „Ciągnik”).
Promocja obejmuje możliwość zakupu w promocyjnych cenach filtru oleju silnikowego
do Ciągnika oraz oleju silnikowego marki KUBOTA do Ciągnika, znajdujących się w dostępnym
asortymencie w punktach dilerskich KUBOTA, wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
1) zlecenie przez Uczestnika, w okresie trwania Promocji, wykonania usługi wymiany filtra oleju
i oleju w silniku Ciągnika w jednym z punktów dilerskich, wskazanych w Załączniku
nr 1 do Regulaminu,
2) zakup przez Uczestnika w punkcie dilerskim, w którym Uczestnik zlecił wykonanie usługi
wymiany filtra oleju i oleju w silniku Ciągnika, oryginalnych części lub materiałów
eksploatacyjnych marki KUBOTA potrzebnych do wykonania usługi, to jest filtru oleju
silnikowego i oleju silnikowego,
3) zaakceptowanie przez Uczestnika postanowień Regulaminu oraz wyrażenie przez niego
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu skorzystania z Promocji.
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5.

6.

7.

8.
9.

Za zleconą usługę wymiany filtra oleju i oleju w silniku Ciągnika Uczestnik zapłaci wynagrodzenie
zgodne z cennikiem obowiązującym w punkcie dilerskim, w którym usługa została zlecona
(koszty robocizny i inne koszty związane z wykonaniem usługi, jak np. koszt dojazdu serwisanta
w przypadku realizacji usługi poza autoryzowaną stacją obsługi).
Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4 powyżej, Uczestnik otrzyma możliwość
zakupu jednej sztuki oryginalnego filtru oleju silnikowego marki KUBOTA w promocyjnej cenie 1
zł netto + VAT oraz jednego opakowania oryginalnego oleju silnikowego marki KUBOTA w cenie
określonej w Tabeli promocyjnej, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
potrzebnych do wykonania zleconej przez Uczestnika wymiany oleju w Ciągniku.
Ceny oleju silnikowego określone w Tabeli promocyjnej (Załącznik nr 2) są cenami netto,
do których zostanie doliczony podatek VAT w stawce wynikającej z obowiązujących przepisów
prawa. Ceny określone w Tabeli promocyjnej nie podlegają zmianie w czasie trwania Promocji.
Uczestnictwo w Promocji i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie
dobrowolne.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w punkcie dilerskim KUBOTA,
w którym Uczestnik zlecił wymianę filtru oleju i oleju silnikowego.
3. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji należy zgłaszać pisemnie na adres
korespondencyjny: KUBOTA (DEUTSCHLAND) GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą
w Piotrkówku Małym, adres: ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały, 05-850 Ożarów Mazowiecki
lub na adres e-mail: marketing@traktorykubota.pl, w terminie 14 dni od zaistniałego zdarzenia,
stanowiącego podstawę reklamacji.
2. Zgłoszenie reklamacyjne związane z przeprowadzeniem Promocji powinno zawierać imię
i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail
oraz telefon kontaktowy, a także dokładny opis przyczyny i okoliczności stanowiących podstawę
do zgłoszenia reklamacji oraz nazwę punktu dilerskiego KUBOTA, w którym Uczestnik skorzystał
z Promocji.
3. Organizator rozpatrują reklamację związaną z przeprowadzeniem Promocji, a następnie o jej
wynikach informują osobę zgłaszającą reklamację w terminie 21 dni roboczych od daty
otrzymania zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności
od tego, w jaki sposób reklamacja została złożona.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika przekazanych przez Uczestnika w związku
z udziałem w Promocji jest Kubota (Deutchland) GmbH sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkówku Małym
przy ul. Strzykulskiej 38, 05-850 Ożarów Mazowiecki, które to przedsiębiorstwo stanowi część
Grupy Kubota w Europie.
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych,
należy skontaktować się z wyznaczonym w Grupie Kubota inspektorem ochrony danych
osobowych po adresem e-mail: kuk_g.privacy@kubota.com lub drogą tradycyjną: Inspektor
ochrony danych, Kubota Holdings Europe B.V., Hoofdweg 1264, 2153LR Nieuw-Vennep, The
Netherlands.
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3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące z Administratorem (w tym
dilerzy i kontrahenci), partnerzy marketingowi, biegli rewidenci, organy regulacyjne i inne
podmioty, o ile wymagają tego przepisy prawa w celu ochrony praw lub własności Administratora
w związku ze sprzedażą aktywów i/lub spółki, agencje reklamowe, podmioty dostarczające
rozwiązania informatyczne, a także osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
4. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
a. w zakresie realizacji Promocji – podstawą jest zgoda Uczestnika,
b. w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie
zaistnienia wzajemnych roszczeń, rozpatrzenia reklamacji – podstawą jest prawnie
uzasadniony interes Administratora,
c. w zakresie marketingu bezpośredniego własnych usług lub produktów – podstawą jest
dobrowolna zgoda Uczestnika. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji
handlowej drogą elektroniczną lub telefoniczną podstawą przetwarzania jest dobrowolna
zgoda wyrażona przez Uczestnika.
5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwi realizację wskazanych w ust. 4 celów.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Administratora, Uczestnik ma:
a. prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu
promocji usług lub produktów Administratora,
c. prawo do żądania od Administratora, aby dane osobowe Uczestnika zostały przeniesione
do innego administratora danych,
d. prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych
Uczestnika – jeśli Uczestnik uzna, że Administrator robi to niezgodnie z prawem – do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Uczestnik może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 5 pkt a-c, poprzez przesłanie
stosownego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub na adres
e -mail: marketing@traktorykubota.pl.
8. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu
przetwarzania. Przede wszystkim będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych, lub do momentu przedawnienia roszczeń
wynikających z przepisów prawa. W przypadku danych osobowych wykorzystywanych na
potrzeby prowadzenia działań marketingowych, będą one przetwarzane do czasu złożenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub do
czasu wycofania zgody na przesyłanie treści marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną.
Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartej wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołującej skutki prawne
lub w podobny sposób wpływającej na Uczestnika.
10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, znajdujących się poza
obszarem EOG.
11. Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych Uczestnika znajdują
się w Polityce Prywatności Organizatora pod adresem: www.kubota-eu.com.
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5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

4.

Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Promocji: www.kubotaserwis.pl/promocja i obowiązuje od dnia rozpoczęcia Promocji, o którym mowa w pkt. 2 ust. 1.
Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem o którym
mowa w pkt. 2 ust. 7 zdanie drugie, w tym w szczególności do przedłużenia lub zakończenia
Promocji w dowolnym terminie. W przypadku odwołania Promocji, Uczestnicy którzy zlecili
wymianę oleju w Ciągniku i spełnili warunki określone w pkt. 2. ust. 4 przed jej odwołaniem, a
usługi te nie zostały jeszcze zrealizowane, mają prawo do skorzystania z Promocji zgodnie z
niniejszym Regulaminem. Organizator zamieści informację o wcześniejszym zakończeniu
Promocji na stronie internetowej Promocji www.kubota-serwis.pl/promocja.
Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu – wykaz punktów dilerskich KUBOTA, biorących udział w Promocji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ABC ROL Sp. z o.o.
ABC ROL Sp. z o.o.
ABC ROL Sp. z o.o.
Adrol
AGROMA POZNAŃ S.A.
AGROMA POZNAŃ S.A.
AGROMEX KRYSTOCHOWICZ S.J.
AGROMEX KRYSTOCHOWICZ S.J.
ALDO
ALDO
ALDO
ALDO
Ambroży Sp. z o.o.
Ambroży Sp. z o.o.
Ambroży Sp. z o.o.
ARMAX Sp. z o.o. Sp. K.
Cemarol Sp. z o.o.
Cemarol Sp. z o.o.
Cemarol Sp. z o.o.
Cemarol Sp. z o.o.
Cemarol Sp. z o.o.
Egrol Sp. z o.o.
Egrol Sp. z o.o.
Egrol Sp. z o.o.
Egrol Sp. z o.o.
MARK-ROL
MARK-ROL
P.H.P.U Agromat
PILAR-TECH Sp. J.
PILAR-TECH Sp. J.
Polsad Jacek Korczak
Polsad Jacek Korczak
Polsad Jacek Korczak
Polsad Jacek Korczak
Polsad Jacek Korczak
Polsad Jacek Korczak
Rol-Gos Małgorzata Śliwińska
Rol-Gos Małgorzata Śliwińska
ROLMIX Sp. J.
TECHMLEK Sp. J.
TECHMLEK Sp. J.
TECHMLEK Sp. J.
Firma Usługowo-Handlowa AGRO-SERWIS Mariusz Nowakowski
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ul. Lipiańska 8, 74-200 Pyrzyce
ul. Jagiellonów 9, 72-310 Płoty
ul. Główna 24, 66-340 Przytoczna
Wiśniewo 9a, 18-300 Zambrów
ul. Gnieźnieńska 99, Bogucin, 62-006 Kobylnica
ul. Wrzesińska 23B, 64-320 Miłosław
ul. unii europejskiej 5, 14-260 lubawa
ul. Sienkiewicza 15, 13-306 Kurzętnik
ul. Olsztyńska 13A, 11-700 Mrągowo
Ul. Srebrna 12, 11-300 Ełk
Surowe 116, 07-431 Czarnia
ul. Prosta 1, 07-430 Myszyniec
ul. Wrocławska 48, 55-110 Prusice
ul. Wrocławska 71, 56-420 Bierutów
Wilków, ul. Głogowska 2, 67-200 Głogów
ul. Wyzwolenia 49, 43-300 Bielsko Biała
Ul. Wilczka 49A, 84-242 Luzino
ul. Główna 89, 76-251 Kobylnica
Ul. Drzymały 26a, 77-100 Bytów
ul. Grabowa 1, 83-022 Grabiny Zameczek
Okaliniec 22A, 89-350 Miasteczko Krajeńskie
ul. T. Kościuszki 10, 09-200 Sierpc
ul. 19 stycznia 41b, 09-100 Płońsk
ul. Pułtuska 3, 06-120 Winnica
ul. Sochaczewska 64C, 05-870 Błonie
ul. Fordońska 321,85-766 Bydgoszcz
ul. Janickiego 28B, 88-400 Żnin
Braszowice 4b, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Posądza 71, 32-104 Koniusza
Krzemienica 976,37-125 Czarna
ul. Ogrodowa 73, Stare Miasto 62-571 Konin
ul. Holenderska 14, 99-300 Kutno
ul. Południowa 2, Fabianów 63-430 Nowe Skalmierzyce
ul. Rudzka 35a, 95-030 Rzgów
ul. Wolborska 14, 97-300 Piotrków Trybunalski
Worów 42 A, 05-600 Grójec
Chwałki 72, 27-600 Sandomierz
Wola Potocka 76, 23-313 Potok Wielki
ul. Targowa 27, 08-200 Łosice
SYCYNA KOLONIA 1, 26-700 ZWOLEŃ
Pałecznica Kolonia 11c, 21-104 Niedźwiada
ul. Zamojska 179, 22-500 Hrubieszów
Gojców 26, 27-500 Opatów

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Tabela promocyjna, określająca ceny promocyjne oleju silnikowego

Olej silnikowy
10W-40
10W-40

Opakowanie
208 litrów
60 litrów

Cena netto/litr
14,41 zł
15,04 zł

10W-40
10W-40
10W-40
15W-40
15W-40
15W-40
15W-40
15W-40

20 litrów
5 litrów
1 litrów
1000 litrów
208 litrów
60 litrów
20 litrów
5 litrów
10W-40 = CJ4

15,23 zł
16,64 zł
18,17 zł
13,51 zł
13,70 zł
14,13 zł
14,57 zł
14,97 zł

15W-40 = CI4

6

