REGULAMIN PROMOCJI „Kontrola Pożniwna CLAAS”
§1. [Postanowienia ogólne]
1. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Kontrola Pożniwna CLAAS” (dalej „Promocja”).
2. Promocja jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
promocji „Kontrola Pożniwna CLAAS” (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
3. Promocja jest promocją marketingową obejmującą działania CLAAS Polska Sp. z o.
o., mające na celu szeroko rozumiane promowanie produktów i usług CLAAS,
obejmującą jednocześnie oferowanie produktów i towarów CLAAS na atrakcyjnych
warunkach określonych w §4 jako korzyści, połączoną z przesyłaniem komunikatów
marketingowego bezpośredniego związanego z Promocją w formie wiadomości e-mail
lub telefonicznie i poprzez SMS do Uczestników.
4. Organizatorem Promocji jest CLAAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie (64320 Buk), ul. Świerkowa 7, wpisana do wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000342639, NIP 7010203369, REGON 142053489,
kapitał zakładowy: 5 000 000 zł (dalej „Organizator”).
5. Promocja prowadzona jest wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i trwa w
okresie od 15.08.2020 r. do 31.03.2021 r.
§2. [Uczestnicy]
1. Promocja skierowana jest do każdego podmiotu, posiadającego pełną zdolność do
czynności prawnych (z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej), będącego właścicielem
maszyn żniwnych CLAAS na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy właścicieli maszyn żniwnych CLAAS, który
dokona
rejestracji
swojej
maszyny
na
pod
adresem
https://www.claas.pl/service/aftersales_offers/promocja-zamienne/kontrola2020
(Strona Internetowa Promocji) i zaakceptuje niniejszy Regulamin (dalej „Uczestnik
Promocji” lub „Uczestnik”).
3. Uczestnikiem Promocji nie może być podmiot, który Korzyści nabyte w ramach
Promocji wykorzystuje do dalszej odsprzedaży, pracownicy Organizatora, osoby
współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie
rodzin osób wymienionych w pkt. a i b powyżej, podmioty gospodarcze powiązane
organizacyjnie lub kapitałowo z Organizatorem.
4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
§3. [Rejestracja]
1. W celu skorzystania z Promocji, tj. uzyskania korzyści opisanej w §4 ust. 1 Regulaminu
Uczestnik musi się zarejestrować na Stronie Internetowej Promocji, podać swoje dane
osobowe oraz numer seryjny swojej maszyny żniwnej CLAAS, korzystając z
formularza, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych na cele Promocji. Uczestnik może także wyrazić dodatkową zgodę
na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych i na wysyłanie
komunikatów handlowych i marketingowych, która nie stanowi warunku rejestracji.

§4. [Korzyści z uczestnictwa w Promocji]

1. Uczestnik Promocji może uzyskać następujące korzyści: - otrzymać voucher na usługi
serwisowe do maszyn żniwnych CLAAS o wartości równej wartości usługi za wykonaną
kontrolę pożniwną wyszczególnioną na fakturze (dalej „Voucher”).
2. Warunkiem skorzystania z korzyści Promocji jest rejestracja na Stronie Internetowej
Promocji i zawarcie umowy zakupu usługi kontroli pożniwnej w maszynie żniwnej
CLAAS z Dealerem CLAAS o wartości nie mniejszej niż 390,00 brutto do dnia
31.03.2021 r.
3. Uczestnik Promocji może brać udział w powiązanych z Promocją Akcjach i Programach
w tym także lojalnościowych, o ile regulaminy tych Akcji i Programów nie stanowią
inaczej, oraz może otrzymać dostęp do informacji produktowych oraz marketingowych
dostarczanych przez Organizatora.
4. Voucher dostarczany jest wraz z fakturą za wykonaną usługę kontroli pożniwnej.
5. Voucher można wykorzystać do dnia 31.12.2021.
6. Voucher jest generowany indywidualnie, przypisany do osoby i promocji i nie może być
przedmiotem odsprzedaży.
7. Vouchery nie sumują się.
8. Voucher przeznaczony do wykorzystania u Dealera CLAAS należy przekazać
pracownikom Dealera CLAAS przy realizacji transakcji.
9. Na Voucherach jest umieszczony kod vouchera i przysługuje tylko jednemu
Posiadaczowi Vouchera.
10. Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.
11. Obsługa salonu Dealera CLAAS może odmówić realizacji zamówienia w przypadku,
gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera.

§5. [Dane osobowe]
1. Podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych w ramach
Promocji jako współadministratorzy są:
1) Organizator wskazany w §1 ust. 4 Regulaminu oraz
2) Autoryzowany Dystrybutor CLAAS w Polsce właściwy dla podanego w
formularzu rejestracyjnym kodu pocztowego. (lista aktualnych Dystrybutorów
CLAAS znajduje się na stronie internetowej https://www.claas.pl/zakupfinansowanie/dealer_pl/dealerlocator (dalej „Właściwy Dystrybutor”).
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w
Rozporządzeniu 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 (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, dalej jako RODO)
(Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1);
3. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się przy formularzu
rejestracyjnym
na
Stronie
Internetowej
Promocji.
https://www.claas.pl/service/aftersales_offers/promocja-zamienne/kontrola2020

§6. [Reklamacje]
1. Organizator dba o prawidłowy przebieg Promocji, rozstrzyga wątpliwości związane z
przebiegiem Promocji i Regulaminem oraz postępowaniem reklamacyjnym.
2. Reklamacje przesyła się na adres Organizatora podany w Regulaminie w ciągu 14 dni
od chwili wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Reklamacja musi być pisemna pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać: imię,
nazwisko, dokładny adres zgłaszającego Reklamację, przyczynę Reklamacji wraz z jej
uzasadnieniem oraz podpis. W celu łatwiejszego i szybszego rozpatrzenia Reklamacji
zalecamy umieszczanie także numer telefonu kontaktowego, adres email.
4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie warunków Regulaminu oraz
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w terminie 14 dni roboczych od dnia
ich doręczenia. Treść rozstrzygnięcia Reklamacji przekazana zostanie zgłaszającemu
Reklamację za pomocą wiadomości e-mail lub listem poleconym.
5. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa zgłaszającego Reklamację do
dochodzenia roszczeń́ na drodze postępowania sądowego.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do
reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

§7. [Postanowienia końcowe]
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia podmiotu z udziału w Promocji, w
przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń́ dotyczących fałszowania danych lub
posługiwania się nieprawdziwymi danymi oraz naruszenia w inny sposób postanowień́
niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub działania w sposób niezgodny z
zasadami współżycia społecznego.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej
Promocji
https://www.claas.pl/service/aftersales_offers/promocjazamienne/kontrola2020
3. Biorąc udział w Promocji podmiot potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem,
akceptuje jego treść i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
4. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem,
nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami
prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne
lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie
postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal
wiążące i wykonalne.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.08.2020 r.

